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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zoznam použitých skratiek    
Skrátený názov Úplné znenie

DFM dlhodobý finančný majetok
MČ, MČ Bratislava - Nové Mesto, kontrolovaný subjekt Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
miestne zastupiteľstvo alebo MiZ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
miestny kontrolór miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NPS, s. r. o. Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
obchodný register Obchodný register Slovenskej republiky
Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
opatrenie MF SR o postupoch konsolidácie vo verejnej 
správe

Opatrenie  MF  SR  zo  17.12.2008  č.  MF/27526/2008-31,  ktorým  sa 
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej 
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej 
účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov

opatrenie MF SR o rozpočtovej klasifikácii opatrenie  MF  SR  z 08.12.2004  č.  MF/010175/2004-42,  ktorým  sa 
ustanovuje  druhová  klasifikácia,  organizačná  klasifikácia  a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

opatrenie MF SR o účtovnej závierke opatrenie  MF  SR  z 05.12.2007  č.  MF/25755/2007-31,  ktorým  sa 
ustanovujú  podrobnosti  o usporiadaní,  označovaní  a obsahovom 
vymedzení  položiek  individuálnej  účtovnej  závierky,  termíny  a miesto 
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie,  príspevkové 
organizácie,  štátne  fondy,  mesta  a vyššie  územné  celky  v znení 
neskorších predpisov

opatrenie MF SR o postupoch účtovania ROPO opatrenie  MF  SR  z 08.08.2007  č.  MF/16786/2007-31,  ktorým  sa 
ustanovujú  podrobnosti  o postupoch  účtovania  a rámcovej  účtovnej 
osnove  pre  rozpočtové  organizácie,  príspevkové  organizácie,  štátne 
fondy, mesta a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

opatrenie MF SR o postupoch účtovania podnikateľov opatrenie MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti  o postupoch  účtovania  a rámcovej  účtovej  osnove  pre 
podnikateľov  účtujúcich  v sústave  podvojného  účtovníctva  v znení 
neskorších predpisov

OS obchodná spoločnosť
RÚZ Register účtovných závierok
SK NACE Klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej 

republiky 
Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01
zákon o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon o hlavnom meste zákon  Slovenskej  národnej  rady  č.  377/1990  Zb.  o  hlavnom  meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
zákon o majetku obcí zákon  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zákon o NKÚ SR zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov
zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákon  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon o slobode informácií zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode  informácií)  v znení 
neskorších predpisov

zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zásady hospodárenia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavou
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zhrnutie:

Na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2017 bola v rámci nosnej témy zvýšenia kvality života 
vykonaná kontrola v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Účelom  kontroly  bolo  získať  primerané  uistenie  o  tom,  či  činnosti  týkajúce  sa  majetkových  účastí  boli  
vo významných aspektoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti  
a efektívnosti a či informácie zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom 
stave  výlučných  majetkových  účastí,  účastí  s  podstatným  vplyvom,  realizovateľných  cenných  papierov  a  údaje  
o ich obstaraní.

Kontrola  bola  vykonaná  ako  kontrola  súladu.  Pri  kontrole  boli  použité  techniky  a postupy  ako  štúdium 
vnútorných predpisov, rozhovory so zamestnancami, preskúmavanie relevantných dokladov, analytické postupy. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
o hlavnom meste a štatútom hlavného mesta Bratislava hospodári so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. 
V kontrolovanom období  evidovala majetkový podiel  v jednej  obchodnej  spoločnosti  so 100,00 % účasťou mestskej 
časti.

Predmetom kontroly bola analýza dlhodobého finančného majetku MČ, nakladanie MČ s majetkovými podielmi 
v obchodnej  spoločnosti,  správnosť  vykazovania  dlhodobého  finančného  majetku  MČ,  kontrolná  činnosť  MČ 
v obchodnej  spoločnosti  a plnenie  opatrení  z predchádzajúcej  kontroly.  NKÚ SR kontrolou  jednotlivých  oblastí  zistil 
nasledovné:

   
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2012 založila obchodnú spoločnosť s názvom Novomestská 

parkovacia spoločnosť, s.r.o. so 100 % - nou účasťou MČ. Prvotný majetkový vklad MČ do ZI spoločnosti NPS, s.r.o. bol 
vo výške 5 000,00 eur, ktorý nebol v plnej výške splatený pred dňom podania návrhu na zápis do obchodného registra, 
čím nebola dodržaná lehota, ktorú ustanovuje § 111 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zvýšenie ZI o sumu 25 000,00 eur 
bolo schválené MiZ uznesením č. 08/14 zo 14.07.2015. Majetkový podiel v hodnote 30 000,00 eur evidovala MČ v roku 
2015 v rámci dlhodobého finančného majetku. Po korekcii hodnota majetkového podielu predstavovala 25 000,00 eur. 

Ku dňu vzniku spoločnosti Mestská časť Bratislava – Nové Mesto neocenila svoj majetkový vklad do obchodnej  
spoločnosti v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého sa obstarávacou cenou oceňujú podiely na základnom 
imaní obchodných spoločností. V rozpore so zákonom o majetku obcí MČ v období rokov 2012 – 2014 neevidovala svoj 
majetkový vklad v dcérskej obchodnej spoločnosti v účtovníctve. 

Kontrolou zostavenej konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 MČ Bratislava – Nové Mesto bolo zistené, 
že  kontrolovaný  subjekt  neeliminoval  majetkový  podiel  dcérskej  účtovnej  jednotky  v zmysle  §  5  opatrenia  MF SR 
o postupoch konsolidácie vo verejnej správe.

V roku 2015 MČ poskytla zo svojho rozpočtu obchodnej spoločnosti finančné prostriedky v sume 480,00 eur  
na úhradu daňovej licencie za rok 2014 a sumu 500,00 eur na parkovaciu politiku, čo nebolo v súlade so zákonom 
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy.  Poskytnutím  alebo  použitím  verejných  prostriedkov  nad  rámec 
oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov bola zároveň porušená aj finančná disciplína.

Dcérska  obchodná  spoločnosť  mestskej  časti  od  svojho  vzniku  vykazovala  záporné  vlastné  imanie,  ktoré 
významne vzrástlo v roku 2016 z dôvodu záporného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. 

Preverením účtovnej  závierky mestskej  časti  za rok 2015 bolo zistené,  že Mestská časť Bratislava -  Nové 
Mesto v poznámkach za rok 2015 nezdôvodnila  výšku opravnej položky a neuviedla správne informácie o hodnote 
vlastného imania spoločnosti k 31.12.2014 a 31.12.2015. Zároveň  neuviedla v poznámkach k 31.12.2015 celkovú výšku 
schválenej návratnej finančnej výpomoci vo výške 75 000,00 eur, ktorá bola schválená MiZ. V tabuľke č. 14 k čl. IX 
Finančné  operácie  sú  uvedené  informácie,  ktoré  nekorešpondujú  s výkazom FIN 1-12  Finančný  výkaz  o príjmoch, 
výdavkoch  a finančných  operáciách  k 31.12.2015  časť  II.  Finančné  operácie  čo  nebolo  v súlade  s opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky o účtovnej závierke a zákonom o účtovníctve.
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

V  období  rokov  2013  –  2015  Mestská  časť  Bratislava  -  Nové  Mesto  nemala  uzatvorenú  s obchodnou 
spoločnosťou žiadnu nájomnú zmluvu, a preto neevidovala žiadne finančné prínosy z majetkového podielu v obchodnej 
spoločnosti. 

S účinnosťou od 01.01.2016 mala MČ uzavretú nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom 
bol nájom dvoch kancelárskych priestorov v sídle miestneho úradu mestskej časti za ročné nájomné 1,00 euro a úhrady 
za služby vo výške 101,23 eur za mesiac. Nájom bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.

Zo  zápisníc  z VZ  jediného  spoločníka  spoločnosti  NPS,  s.r.o.  vyplýva,  že  ročné  účtovné  závierky  
za roky 2012 – 2015 boli  jediným spoločníkom schválené. VZ schválilo výsledok hospodárenia – stratu preúčtovať  
na účet neuhradená strata minulých rokov čo bolo v súlade s § 59 ods. 13 a 15 opatrenia MF SR o postupoch účtovania 
podnikateľov.

Právo kontroly v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti  si mestská časť neuplatňovala 
prostredníctvom miestneho kontrolóra. Preverením plnenia povinností dozornej rady obchodnej spoločnosti bolo zistené, 
že dozorná rada v dcérskej obchodnej spoločnosti nezasadala počas celého kontrolovaného obdobia. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1661/36 z 24.02.2017 vykonali:

Ing. Anna Kešeláková, vedúca kontrolnej skupiny
Mgr. Mária Vančišinová, členka kontrolnej skupiny

kontrolu  nakladania  subjektov  územnej  samosprávy  s  majetkovými  účasťami  v  obchodných  spoločnostiach,  ktorej 
účelom bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspektoch 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti a či informácie 
zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave výlučných majetkových 
účastí, účastí s podstatným vplyvom, realizovateľných cenných papierov a údaje o ich obstaraní.

Kontrola bola vykonaná v čase od 08.06.2017 do 28.07.2017 v kontrolovanom subjekte 

 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1

832 91 Bratislava
IČO 00603317

za  kontrolované  obdobie  roku  2015  a  v  prípade  potreby  objektívneho  zhodnotenia  preverovaných  skutočností  
aj iné súvisiace obdobia.

Kontrola  bola  vykonaná  v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  39/1993  Z.  z.  o Najvyššom  kontrolnom  úrade 
Slovenskej  republiky  v znení  neskorších  predpisov  a so  štandardami,  ktoré  vychádzajú  zo  základných  princípov 
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI 100 – Základné princípy kontroly verejného sektora 
a ISSAI 400 – Základné princípy kontroly súladu). 

Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, nakladanie MČ 
s majetkovým podielom v obchodnej spoločnosti, správnosť vykazovania dlhodobého finančného majetku MČ, kontrolná 
činnosť MČ v obchodnej spoločnosti a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

1. Dlhodobý finančný majetok mestskej časti

1 Vybrané ukazovatele 

MČ Bratislava - Nové Mesto vznikla schválením zákona o hlavnom meste, ktorý ustanovil okrem samosprávnych 
a výkonných orgánov mesta Bratislava, aj 17 mestských častí. MČ Bratislava - Nové Mesto vznikla rozdelením územia 
bývalého  III. obvodu  na  tri  samosprávne  celky  –  Nové  Mesto,  Rača  a Vajnory.  Územie  
MČ Bratislava - Nové Mesto vzniklo z dvoch katastrálnych území Nové Mesto a Vinohrady. K 31.12.2016 MČ evidovala 
44 467 obyvateľov.

MČ Bratislava – Nové Mesto mala v kontrolovanom období zriadených desať rozpočtových organizácií, jednu 
príspevkovú organizáciu a jednu obchodnú spoločnosť so 100,00 % účasťou MČ. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Stav a vývoj majetku s osobitným zameraním na DFM je uvedený v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1: Stav a vývoj majetku v období 2013 – 2016          (v eur)

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Stav k 

31.12.2013
Stav k 

31.12.2014
Stav k 

31.12.2015
Stav k

31.12.2016

Spolu majetok netto
84 567 176,

32
77 928 791,

09
81 309 
593,89

81 141 842,
88

DFM 0,00 0,00
25 000,0

0 0,00
Podielové  cenné  papiere  a  podiely  v 
dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 0,00 0,00

25 000,0
0 0,00

Zdroj: účtovné závierky MČ za obdobie rokov 2013 - 2016

Hodnota  majetku  MČ  Bratislava  -  Nové  Mesto  k 31.12.2015  dosiahla  81 309 593,89  eur.  V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 2014 došlo k jeho navýšeniu o 3 380 802,80 eur. V roku 2016 hodnota majetku mierne klesla. 
K 31.12.2016 netto hodnota majetku MČ Bratislava - Nové Mesto bola 81 141 842,88 eur, čo v porovnaní s rokom 2013 
znamenalo pokles o 4,05 %, v absolútnom vyjadrení o 3 425 333,44 eur.

MČ Bratislava - Nové Mesto v roku 2012 založila obchodnú spoločnosť NPS s. r. o. so 100,00 % účasťou MČ, 
pričom  hodnotu  svojho  majetkového  podielu  v tejto  OS  v sume  5 000,00  eur  vôbec  nevykazovala  v rámci  DFM  
vo svojich účtovných závierkach za rok 2012 – 2014.  Hodnota obstarania DFM mala nulovú hodnotu.  Nedostatok  
je bližšie uvedený v časti 3.2 protokolu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný  subjekt  vykazoval  svoj  majetkový  podiel  v NPS,  s.r.o.  v hodnote  30 000,00  eur  v rámci  DFM  
až  v účtovnej  závierke  k 31.12.2015.  Po  korekcii  hodnota  majetkového  podielu  (aj  DFM)  predstavovala  hodnotu  
25 000,00 eur. V roku 2015 podiel DFM na celkovej hodnote majetku bol 0,03 %. 

V účtovnej  závierke  k 31.12.2016  bola  vytvorená  opravná  položka  v 100,00  %  hodnote  sumy  DFM,  preto 
vykazovaná výška DFM v tomto roku bola 0,00 eur.

Kontrolou zostavenej konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 MČ Bratislava – Nové Mesto bolo zistené, 
že  kontrolovaný  subjekt  neeliminoval  majetkový  podiel  dcérskej  účtovnej  jednotky  v zmysle  §  5  opatrenia  MF SR 
o postupoch konsolidácie vo verejnej správe.

2 Charakteristika majetkových podielov  

Majetkový podiel MČ Bratislava - Nové Mesto v dcérskej obchodnej spoločnosti je uvedený v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2: Majetkový podiel MČ Bratislava - Nové Mesto v obchodnej spoločnosti k 31.12.2015

Obchodná 
spoločnosť IČO

Základné 
imanie 

spoločnosti 
(eur)

Majetkový podiel 
MČ BA Nové Mesto 
na základnom imaní 

spoločnosti (eur)

Podiel MČ BA 
Nové Mesto na 

základnom imaní 
spoločnosti (%)

Podiel MČ BA 
Nové Mesto na 

hlasovacích 
právach (%) 

Hlavná 
činnosť 

spoločnosti 
(SK NACE)

NPS, s. r. o 46816992 30 000,00 30 000,00 100 100 52.21.0

Zdroj: účtovná závierka MČ Bratislava - Nové Mesto k 31.12.2015, register účtovných závierok

MČ Bratislava -  Nové Mesto ako jediný spoločník založila  spoločnosť  s ručením obmedzeným so 100,00 % 
účasťou MČ pod názvom Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. MiZ uznesením č. 11/37 zo 26.06.2012 schválilo 
zakladateľskú listinu spoločnosti  zo 17.08.2012. MČ pri zakladaní spoločnosti  vložila do ZI peňažný vklad vo výške 
5 000,00  eur.  Zápis  do  obchodného  registra  bol  vykonaný  21.09.2012.  Predmetom  činnosti  spoločnosti  bolo 
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel 
patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných  než  základných  služieb  spojených  s prenájmom,  sprostredkovateľská  činnosť  v oblasti  služieb  a reklamné 
a marketingové služby.
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Dozorná  rada  bola  vytvorená  v  zložení  piatich  členov.  V priebehu  sledovaného  obdobia  MiZ  uznesením  
č. 07/24 zo 16.06.2015 určilo dozornú radu v zložení troch členov, schválilo vymenovanie nových konateľov a rozhodlo 
o odvolaní a menovaní členov dozornej rady. Na základe uvedených skutočností boli  zapísané zmeny v obchodnom 
registri.

Základné  imanie  pri  vzniku  spoločnosti  bolo  tvorené  peňažným  vkladom  jediného  zakladateľa  vo  výške  
5 000,00  eur,  ktorý  nebol  v plnej  výške  splatený  pred  dňom  podania  návrhu  na  zápis  do  obchodného  registra,  
čím nebola dodržaná lehota, ktorú stanovuje § 111 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 V roku  2015  na  základe  uznesenia  MiZ  č.  08/2014  zo  14.07.2015  došlo  k  navýšeniu  základného  imania 
peňažným vkladom vo výške 25 000,00 eur. Hodnota základného imania OS dosiahla celkom 30 000,00 eur. Na základe 
uznesenia  MiZ  a rozhodnutia  jediného  spoločníka  z 23.09.2015  o zvýšení  základného  imania  došlo  k zmene 
zakladateľskej listiny. Po zmene bolo vyhotovené úplné znenie zakladateľskej listiny z 23.09.2015.

Kontrolou  FIN  1-12  Finančný  výkaz  o príjmoch,  výdavkoch  a finančných operáciách k 31.12.2015  
v časti  II.  Finančné  operácie  bolo  zistené,  že  subjekt  vykazoval  majetkovú  účasť  pod  všeobecnou  ekonomickou 
klasifikáciou 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci,  účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie.  Pre 
finančnú výdavkovú operáciu sa mala použiť z dôvodu presnosti a transparentnosti ekonomická klasifikácia  814 001 
Účasť na majetku – tuzemsko podľa opatrenia MF SR o rozpočtovej klasifikácii.

Hodnota základného imania spoločnosti bola v súlade s § 108 Obchodného zákonníka, keďže presiahla sumu 
5 000,00  eur.  Celková  hodnota  vkladov  MČ vo  výške  30 000,00  eur  súhlasila  s  hodnotou  základného  imania  OS 
30 000,00 eur.

Preverením náležitostí zakladateľskej listiny spoločnosti v zmysle § 110 Obchodného zákonníka neboli zistené 
nedostatky. 

2. Nakladanie MČ s majetkovými podielmi v obchodnej spoločnosti

2.1 Uplatňovanie majetkových práv

Zásady hospodárenia

V kontrolovanom období mala MČ Bratislava - Nové Mesto vydané zásady hospodárenia, ktoré boli schválené 
miestnym zastupiteľstvom 10.10.2013 uznesením č. 18/14 a platnosť nadobudli 15. dňom od ich zverejnenia. 

Schválené  zásady  upravovali  v  zmysle  zákona  o majetku  obcí  spôsob  výkonu  práv  MČ  vyplývajúcich 
z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených MČ. Zásady hospodárenia 
určovali  konkrétne  prípady,  kedy  sa  na  výkon  práv  MČ  vyžaduje  predchádzajúce  prerokovanie  miestnym 
zastupiteľstvom.

Uplatňovanie majetkových práv v     dcérskej obchodnej spoločnosti  

V zmysle zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti boli vytvorené orgány spoločnosti – valné zhromaždenie, 
dozorná rada v zložení troch členov a dvaja konatelia spoločnosti. 

Starosta MČ Bratislava - Nové Mesto ako štatutárny orgán kontrolovaného subjektu v kontrolovanom období 
rokov 2013 – 2015 vykonával v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka  v uvedenej OS pôsobnosť valného 
zhromaždenia. 

Z predložených  zápisníc  z Valného  zhromaždenia  jediného  spoločníka  spoločnosti  NPS,  s.r.o.  vyplýva,  
že ročné účtovné závierky za roky 2012 – 2015 boli schválené jediným spoločníkom. Valné zhromaždenie schválilo 
výsledok  hospodárenia  –  stratu  preúčtovať  na  účet  neuhradená  strata  minulých  rokov,  čo  bolo  v súlade  
s § 59 ods. 13 a 15 opatrenia MF SR o postupoch účtovania podnikateľov.

Rezervný fond spoločnosti nebol vytvorený, keďže v zmysle zakladateľskej listiny mal byť vytvorený po prvý raz 
z čistého zisku, ktorý však OS doposiaľ nedosiahla.
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NPS, s. r. o. od svojho vzniku v roku 2012 vykazovala záporné vlastné imanie. Prehľad o hodnote vlastného 
imania spoločnosti v sledovanom období je uvedený v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3: Prehľad o hodnote vlastného imania OS NPS, s.r.o.
Rok 2013 2014 2015 2016
Vlastné imanie spoločnosti (v eur) -2 451,00 -3 394,00 -2 580,00 -20 182,00

Zdroj: účtovné závierky OS za obdobie rokov 2013 – 2016

Záporné  vlastné  imanie  OS  významne  vzrástlo  v roku  2016  z dôvodu  vysokého  záporného  výsledku 
hospodárenia OS.

OS  NPS,  s.r.o.  vo  výkaze  ziskov  a strát  od  svojho  založenia  do  roku  2016  nevykazuje  žiadne  tržby 
z podnikateľskej  činnosti,  ktoré má OS registrované v živnostenskom liste,  pričom podnikaním sa rozumie sústavná 
činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia 
zisku. OS vykazuje k 31.12.2016 neuhradenú stratu minulých rokov v sume 32 580,00 eur.

MČ Bratislava  -  Nové  Mesto  sa  zaviazala  v  zmluve  č.  51/2016  o  poskytnutí  návratnej  finančnej  výpomoci 
z 01.03.2016 poskytnúť  finančnú výpomoc NPS, s.  r.  o.  na  základe žiadosti  maximálne vo výške 75 000,00 eur.  
OS  ako  príjemca  sa  zaviazala  skutočne  poskytnutú  návratnú  finančnú  výpomoc  splatiť  v  celosti  poskytovateľovi  
do 31.12.2017, a to spolu s ročným úrokom vo výške 6 % odo dňa jej poskytnutia. Návratná finančná výpomoc bola 
určená výlučne na financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti príjemcu (najmä platby za telekomunikačné služby, 
energie, vodné a stočné a iné platby priamo spojené s užívaním kancelárskych priestorov; na mzdové náklady; nákup 
materiálu a tovarov používaných v priestoroch spoločnosti príjemcu a pod.) a na financovanie úloh, činností, prípadne 
služieb priamo súvisiacich s prípravou, budovaním a prevádzkou zón regulovaného parkovania (realizácia parkovacej 
politiky  – rezidentský systém) na území mestskej  časti,  ako aj  s ich údržbou či  kontrolou dodržiavania príslušných 
režimov a pravidiel (vrátane potrebných technológií, hardvéru a softvéru).

Návratná finančná výpomoc bola schválená MiZ na 10. zasadnutí 15.12.2015 uznesením č. 10/19 z prostriedkov 
rezervného fondu poskytovateľa.

Kontrolovaný  subjekt  neprevzal  záruku  za  úver,  pôžičku  alebo  dlh  OS  v zmysle  §  17  ods.  5  zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

2.2 Vybrané finančné a majetkové vzťahy  

Po založení spoločnosti v roku 2012 MČ Bratislava – Nové Mesto uzatvorila 05.12.2012 s NPS, s. r. o. nájomnú 
zmluvu  č. 191/2012  na  dobu  neurčitú.  Predmetom  nájmu  bol  nezariadený  kancelársky  priestor  s plochou  14  m2 
na Hálkovej ulici v Bratislave. Ročné nájomné bolo stanovené vo výške 1,00 eur a mesačná úhrada za služby spojené 
s užívaním vo výške 79,92 eur. Nájomný vzťah bol ukončený dohodou o ukončení nájomnej zmluvy k 31.08.2013.

V roku 2014 - 2015 MČ Bratislava - Nové Mesto nemala uzatvorenú s OS žiadnu nájomnú zmluvu.

Nájomnú  zmluvu  č.  337/2015  uzatvorila  MČ Bratislava  –  Nové  Mesto  s  OS  na  dobu  neurčitú  23.12.2015, 
s účinnosťou od 01.01.2016.  Predmetom nájmu boli  dva kancelárske priestory s plochou 16,5 m2 v sídle miestneho 
úradu MČ Bratislava – Nové Mesto. Ročné nájomné bolo stanovené vo výške 1,00 eur a mesačná úhrada za služby 
spojené s užívaním vo výške 101,23 eur. Nájom predmetu nájmu a výška nájomného boli schválené na 10. zasadnutí 
miestneho  zastupiteľstva  uznesením  č. 10/38  z  15.12.2015,  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí. 

Nájomné zmluvy a zmluva o poskytnutí  návratnej  finančnej výpomoci boli  zverejnené na webovom sídle MČ 
v súlade so zákonom o slobode informácií.

Preverením  účtovných  prípadov  uskutočnených  medzi  MČ  a obchodnou  spoločnosťou  podľa denníka  MČ  
za rok 2015 bolo zistené, že MČ 27.03.2015 zaplatila NPS, s.r.o. sumu 480,00 eur na úhradu daňovej licencie bez 
vzniku zmluvného vzťahu (doklad č. BA1 č. 60).
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Zo súvahy obchodnej spoločnosti za rok 2016 predloženej do RÚZ 27.02.2016 vyplývalo, že NPS s.r.o. evidovala 
ku dňu zostavenia účtovnej závierky daňové záväzky v sume 480,00 eur. 

Preverením  údajov  v účtovnom  denníku  MČ  bolo  ďalej  zistené,  že  MČ  poskytla  obchodnej  spoločnosti 
01.06.2015 sumu vo výške 500,00 eur na parkovaciu politiku bez vzniku zmluvného vzťahu. Kontrolou dokladov bolo 
zistené  (doklad  BA1  č.  102),  že  daná  suma  bola  použitá  na  parkovacie  čiary  hradená  z Programu  4.3  Cestná  
doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií.

Tým, že MČ Bratislava - Nové Mesto poskytla v roku 2015 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky OS na krytie 
jej  záväzkov  v celkovej  hodnote  980,00  eur,  konala  v rozpore  s  §  7  ods.  1  a 2  zákona  o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Uvedeným konaním MČ zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny poskytnutie alebo použitie 
verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Poskytnutím 
finančných prostriedkov OS si MČ Bratislava – Nové Mesto negatívne ovplyvnila bežný rozpočet, nakoľko tieto výdavky 
nesúviseli  s činnosťou  MČ  ale  s podnikateľskou  činnosťou  OS.  MČ  si  negatívne  ovplyvnila  aj  účtovný  výsledok 
hospodárenia o sumu 980,00 eur. 

2.3 Prínosy majetkových podielov pre MČ

Finančné  prínosy  z majetkového  podielu  MČ  Bratislava  –  Nové  Mesto  v  dcérskej obchodnej  spoločnosti 
pochádzali z nájomného hradeného OS za rok 2016. V období rokov 2014 – 2015 MČ nemala žiaden finančný prínos 
z majetkového vkladu. V priebehu výkonu kontroly NKÚ SR nevyvíjala spoločnosť NPS, s.r.o.  žiadnu podnikateľskú 
činnosť. Kontrolná skupina zistila, že až tri zo štyroch predmetov podnikania má vo výpise zo živnostenského registra 
uvedené aj príspevková spoločnosť kontrolovaného subjektu EKO – podnik verejnoprospešných služieb, IČO 00491870.

Podľa  vyjadrenia  kontrolovaného  subjektu nefinančným  prínosom  bude  zavedenie  regulovaného  parkovania 
v jednotlivých zónach MČ čo prinesie  zjavný  prínos primárne v zabezpečení  poriadku na  uliciach v oblasti  statickej 
dopravy,  sekundárne  znížením  dynamickej  dopravy.  Medzi  hlavné  opatrenia  patrí  distribúcia  rezidenčných  kariet 
v náväznosti  na  preferenciu  parkovania  rezidentov  MČ  Bratislava  –  Nové  Mesto,  vyznačenie  jednotlivých  zón 
regulovaného parkovania (vodorovné a zvislé dopravné značenie), vyznačenie nových naprojektovaných parkovacích 
miest,  zabránenie  parkovaniu  na  nespevnených  plochách,  vo  výjazdoch  a teda  parkovaniu  mimo  vyznačených 
parkovacích  miest.  V neposlednom  rade  získaním  „KNOW  HOW“  v oblasti  zavádzania  regulovaného  parkovania 
v mestách a obciach a v procese príprav a realizácie vyznačenia parkovacích miest v zmysle schválených príslušných 
projektov dopravného značenia. 

3. Správnosť vykazovania dlhodobého finančného majetku MČ

3.1 Zverejňovanie informácií o majetkových podieloch

Preverením účtovnej  závierky MČ za rok 2015 bolo zistené,  že MČ Bratislava -  Nové Mesto v poznámkach 
nezdôvodnila vytvorenie opravnej položky vo výške 5 000,00 eur k majetkovému podielu v OS NPS, s. r. o. a neuviedla 
správnu hodnotu vlastného imania spoločnosti k 31.12.2014 a 31.12.2015.

Zároveň neuviedla v poznámkach k 31.12.2015 celkovú výšku návratnej finančnej výpomoci vo výške 75 000,00 
eur,  ktorá bola schválená MiZ. V tabuľke č.  14 k čl.  IX Finančné operácie poznámok sú uvedené informácie, ktoré 
nekorešpondujú s výkazom FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách k 31.12.2015 časť 
II.  Finančné  operácie.  Vyššie  uvedenými  porušeniami  nekonala  v zmysle  ustanovenia  § 3 ods. 1  opatrenia  MF SR 
o účtovnej závierke, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, 
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.  

Porušením  opatrenia  MF  SR  o  účtovnej  závierke  zároveň  nebol  dodržaný  postup  v  zmysle  ustanovenia 
§ 4 ods.  2 zákona o účtovníctve,  podľa ktorého podrobnosti  o obsahovom vymedzení  položiek a štruktúre účtovnej 
závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie ustanoví MF SR opatrením, ktoré sú účtovné 
jednotky povinné dodržiavať.
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3.2 Oceňovanie majetkových podielov

Kontrolná skupina NKÚ SR preverila inventarizáciu DFM MČ za rok 2015 a správnosť oceňovania majetkového 
podielu v obchodnej spoločnosti v zmysle zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR o postupoch účtovania.

Majetkový  podiel  MČ  v dcérskej  spoločnosti  evidovala  k 31.12.2015  na  účte  061  – Podielové  cenné  papiere 
a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. Hodnota majetku k 31.12.2015 na účte 061 predstavovala sumu 30 000,00 eur, 
čo  zodpovedalo  majetkového  podielu  v NPS,  s.r.o.  Počas  roka  2015  došlo  k navýšeniu  hodnoty  majetku  
po vložení peňažného vkladu do ZI v sume 25 000,00 eur. 

V predchádzajúcom období rokov 2012 – 2014 MČ Bratislava - Nové Mesto neevidovala svoj majetkový vklad 
v NPS, s. r. o. v účtovníctve, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí. 

MČ  Bratislava  –  Nové  Mesto  vytvorila  30.06.2015  opravnú  položku  k majetkovému  vkladu  v NPS,  s.  r.  o.  
vo výške 5 000,00 eur (účtovný zápis MD 428 013/D 096). V rovnaký deň interným dokladom č. 117 preúčtovala svoj 
majetkový podiel v pôvodnej sume 5 000,00 eur z účtu 428 013 - NVH-OS-Parkovacia spoločnosť na účet DFM 061 001 
- Podiely v OS Parkovacia spoločnosť (účtovný zápis MD 061/D 428 013).

Tým, že MČ Bratislava – Nové Mesto neocenila svoj majetkový vklad do NPS, s. r. o. ku dňu nadobudnutia DFM,  
nekonala  v zmysle  §  24  ods.  1  písm.  a)  zákona  o účtovníctve  v nadväznosti  na  §  25  ods.  1  písm.  a)  zákona 
o účtovníctve, podľa ktorého sa obstarávacou cenou oceňujú podiely na základnom imaní obchodných spoločností. 

Nevykázaním  majetkovej  účasti  na  strane  aktív  v účtovnej  závierke  za  obdobie  rokov  2012  –  2014  účtovná 
jednotka neposkytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o jej finančnej situácii.

MČ Bratislava - Nové Mesto vykonala dokladovú inventúru účtu 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke od 02.11.2015 do 21.01.2016. Podkladom bol výpis z obchodného registra k preukázaniu podielu MČ 
v obchodnej spoločnosti. Podľa inventarizačného zápisu k 31.12.2015 z 21.01.2016 skutočný stav zistený inventúrou  
sa zhodoval s účtovným stavom zachyteným v účtovníctve. 

4. Kontrolná činnosť MČ v obchodnej spoločnosti a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly

Kontrolná  skupina  zistila,  že  právo  kontroly  v obchodnej  spoločnosti  s majetkovou  účasťou  
MČ Bratislava – Nové Mesto si MČ neuplatňovala prostredníctvom miestneho kontrolóra. Kontrolou jednotlivých plánov 
kontrolnej činnosti na obdobie rokov 2013 – 2015 bolo zistené, že kontrola OS NPS, s.r.o. od jej založenia nebola nikdy 
zahrnutá do plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ.

Kontrolovaný subjekt nepredložil  dokumentáciu o činnosti  dozornej  rady OS NPS, s.r.o.  a tým nebolo možné 
vyhodnotiť,  či  DR  preskúmala  účtovné  závierky  OS  a návrh  na  rozdelenie  zisku  alebo  úhradu  strát  v zmysle  
§ 138 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a čl. XII. ods. 2 písm. d) zakladateľskej listiny. Taktiež nebolo možné 
vyhodnotiť, či boli podávané správy valnému zhromaždeniu v zmysle § 138 ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka.

Posledná kontrola NKÚ SR v MČ Bratislava – Nové Mesto bola vykonaná v roku 2016 v rámci kontrolnej akcie 
„Hospodárenie  s finančnými  prostriedkami  a nakladanie  s majetkom  vo  vybraných  mestských  častiach  Bratislavy“.  
Na  základe  výsledkov  kontroly,  uvedených  v protokole  o výsledku  kontroly,  NKÚ  SR  uložil  štatutárnemu  orgánu 
kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. MČ Bratislava – Nové Mesto 
si prijala 20 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ktoré pokrývali odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov. Zistené nedostatky a prijaté opatrenia nemali súvis s predmetom tejto kontroly, preto nebolo preverované 
ich plnenie.
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Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa  28.07.2017

Ing. Anna Kešeláková, v.r.
vedúca kontrolnej skupiny

        ....................................................

Mgr. Mária Vančišinová, v.r.
členka kontrolnej skupiny

        ....................................................

 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 

v.z. JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v.r.
      prednosta Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

                           Mgr. Rudolf Kusý                     ....................................................
      starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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