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N á v r h   u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

berie na vedomie

informáciu o výsledku  kontroly  Nakladanie  subjektov  územnej  samosprávy  s  majetkovými 
účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 
republiky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
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D ô v o d o v á   s p r á v a

Podľa  poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej  republiky č.  1661/36 

bola vykonaná kontrola v čase od 8. júna 2017 do 28. júla 2017 v kontrolovanom subjekte 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317.

Predmetom kontroly bola analýza dlhodobého finančného majetku mestskej časti, nakladanie 

mestskej  časti  s majetkovými  podielmi  v obchodnej  spoločnosti,  správnosť  vykazovania 

dlhodobého finančného majetku mestskej časti, kontrolná činnosť mestskej časti v obchodnej 

spoločnosti a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly. 

Po ukončení výkonu kontroly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky doručil dňa 21. 

augusta 2017 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  Protokol o výsledku kontroly nakladania  

subjektov  územnej  samosprávy  s majetkovými  účasťami  v obchodných  spoločnostiach na 

oboznámenie sa s jeho obsahom a vznesenia prípadných námietok proti pravdivosti, úplnosti 

a preukázateľnosti kontrolných zistení. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 

39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení  neskorších predpisov 

predložila  v stanovenom  termíne  námietky  proti  pravdivosti,  úplnosti  a preukázateľnosti 

kontrolných zistení. 

Dňa 13. septembra 2017 sa uskutočnilo prerokovanie protokolu o výsledku kontroly za účasti 

riaditeľky expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ing. Hany Marcin 

Jakubíkovej,  vedúcej kontrolnej  skupiny Ing.  Anny Kešelákovej,  členky kontrolnej skupiny 

Mgr.  Márie  Vančišinovej  a na základe poverenia starostu č.  20189/7191/2017/PRED/BANL 

prednostu  Miestneho  úradu  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  JUDr.  Ing.  Ľubomíra 

Baníka. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uložil mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  prijať  opatrenia  na  odstránenie  kontrolou  zistených  nedostatkov  v termíne  do  29. 

septembra 2017 a predložiť  správu o plnení,  resp.  splnení  prijatých opatrení  na odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie 

v termíne do 20. novembra 2017. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto predložila Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej 

republiky  v stanovenom  termíne  prijaté  opatrenia  na  odstránenie  kontrolou  zistených 

nedostatkov  a následne  správu  o plnení  resp.  splnení  prijatých  opatrení  na  odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov.
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Tento materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové  Mesto  na  základe  požiadavky  predsedu  Najvyššieho  kontrolného  úradu  Slovenskej 

republiky Ing. Karola Mitríka v zmysle ustanovenia § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. 

z.  o Najvyššom  kontrolnom  úrade  Slovenskej  republiky  v znení  neskorších  predpisov  za 

účelom  informovania  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto 

o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach. 
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Informácia o výsledku kontroly Nakladanie subjektov územnej samosprávy 
s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom Slovenskej republiky v  mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto

Výsledky kontroly vykonanej v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Najvyšším kontrolným 

úradom  Slovenskej  republiky uvádza  Protokol  o výsledku  kontroly  nakladania  subjektov  

územnej  samosprávy  s majetkovými  účasťami  v obchodných  spoločnostiach č.  Z-

008732/2017/1080/KAD zo dňa 21. augusta 2017 (Príloha č. 1). 

Predložené  námietky  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  proti  pravdivosti,  úplnosti 

a preukázateľnosti  kontrolných zistení uvádza list  č.  28871/7191/2017/PRED/BANL zo dňa 

24. augusta 2017 (Príloha č. 2). 

Mestskou  časťou  Bratislava-Nové  Mesto  prijaté  opatrenia  na  odstránenie  zistených 

nedostatkov uvádza list č. 32276/7191/2017/PRED/BANL zo dňa 28. septembra 2017 (Príloha 

č.  3)  a správu  o plnení  resp.  splnení  prijatých  opatrení  na  odstránenie  kontrolou  zistených 

nedostatkov uvádza list č. 38272/7191/2017/PRED/BANL zo dňa 16. novembra 2017 (Príloha 

č. 4 ).

Poverenie starostu č.  20189/7191/2017/PRED/BANL, ktorým poveruje  Ing.  Mgr.  Ľubomíra 

Baníka, prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k všetkým úkonom 

spojených  s kontrolou  Nakladanie  subjektov  územnej  samosprávy  s majetkovými  účasťami 

v obchodných spoločnostiach vykonávanou Najvyšším kontrolným úradom (Príloha č. 5).
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