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Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky
Expozitúra Bratislava
Miletičova 19
826 19  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava
Z-008816/2017/1080/KAD 

21.08.2017
28871/7191/2017/PRED/BANL Mária Juhásová/02/49253223

sekretariatprednostu@banm.sk
24.08.2017

Vec:
Predloženie námietok k Protokolu o výsledku kontroly  nakladania subjektov územnej samosprávy 
s     majetkovými účasťami v     obchodných spoločnostiach  

Na základe Protokolu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými 
účasťami  v obchodných  spoločnostiach  Mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto,  predloženého  dňa 
21.08.2017 Vám predkladáme naše námietky:

Námietka k bodu 2.1.
Mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto  v poznámkach  k  31.12.2015  nemohla  uviesť  informáciu  o 
poskytnutí finančnej výpomoci obchodnej spoločnosti vo výške 75 000,00 €, nakoľko sa mestská časť 
uvedenú skutočnosť zaviazala  v roku 2016 Zmluvou č. 51/2016 zo dňa 01.03.2016. Schválenie finančnej 
výpomoci MZ v decembri 2015 ešte neznamená, že finančná výpomoc bude plnená, plnenie vzniká  iba 
na  základe uzatvorenej zmluvy, ktorá bola platná v roku 2016.

Námietka č.1 k bodu 2.2 
„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.“

K uvedenému kontrolnému zisteniu uvádzame nasledovné:
Tak ako Vy sami uvádzate, daná suma bola použitá na parkovacie čiary a hradená bola z Programu 4.3 
Cestná  doprava  –  výstavba  a opravy  miestnych  komunikácií.  Uvedená  suma  bola  v Programe  4.3 
rozpočtovaná čo je možné si overiť v materiáli Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
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na rok 2015 – 2017, ktorý bol schválený v Miestnom zastupiteľstve 29. 4. 2015 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva. 

Na strane č. 14 je uvedené: „ 3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácii – rozpočet  
cestnej dopravy je plánovaný vo výške 276 707,00 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych 
komunikácií,  ciest  a  chodníkov,  schodísk,  vyznačenie  parkovacích  čiar  v  rámci  parkovacej  politiky,  
výmena  dopravných  značiek,  obnovovanie  vodorovného  dopravného  značenia,  odborné  prehliadky 
mostov,  lávok a oporných múrov,  nájomné za prenájom mobilných toaliet  na DI,  prenájom pozemku 
Mestské lesy Bratislava.“ 

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a b)  zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov „  miestnymi orgánmi  sú starosta a miestne zastupiteľstvo“.

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. d) cit. zákona  miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných 
otázkach mestskej časti, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny .“

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  si  dovoľujeme  namietať  voči  kontrolnému  zisteniu  ohľadne  toho,  že 
mestská časť tým, že poskytla v roku 2015 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky OS na krytie jej 
záväzkov  v celkovej  hodnote  980,00  €,  konala  v rozpore  s  §  7  ods.  1  a 2  zákona  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.

Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 500,00 € boli riadne rozpočtované v Rozpočte na roky 2015-
2017 v Programe 4.3 Cestná doprava. Rozpočet bol tak, ako sme už uviedli  vyššie, riadne schválený 
a odsúhlasený zastupiteľstvom MČ Nové Mesto. Ešte raz si dovoľujeme dať do pozornosti tak ako sme 
uviedli vyššie, že zastupiteľstvo je kompetentný orgán na schválenie rozpočtu. 

Chybou bolo, že to nebolo  zazmluvnené. Spoločnosť túto čiastku vedie v záväzkoch, teda táto suma bude 
mestskej časti vrátená. 

Vzhľadom  k uvedeným  skutočnostiam  žiadame  uvedené  kontrolné  zistenie  preformulovať. 
Zastupiteľstvom riadne schválený rozpočet a odsúhlasené finančné výdavky nemôžu byť klasifikované 
ako použité nad rámec zákona prípadne ich klasifikovať ako neoprávnené. Nie je teda možné uplatniť §  
31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách. Finančné prostriedky schválené v rozpočte nemôžu 
byť klasifikované ako použité nad rámec. 

Námietka č. 2 k     bodu 2.2  
„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).
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.
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.“
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K uvedenému kontrolnému zisteniu  uvádzame nasledovné:
Uvedená suma 480,00 € bola uhradená z   Programu 1.1 Výdavky verejnej správy, ktoré boli schválené 
rozpočtované, čo je možné si overiť v materiáli Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Nové Mesto  na 
rok 2015 – 2017. 

Na  strane  č.  11 je  uvedené:  „  1  –  Výdavky verejnej  správy –  finančné prostriedky na rok 2015 sú  
plánované v objeme 2 631 549,00 €. Najvyššiu časť výdavkov tvoria predovšetkým mzdy a odvody do 
poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, 
teplo,  vodné a  stočné,  zrážky a  poplatok za  komunálny odpad,  pohrebné služby,  poistné,  interiérové  
vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné.“ 

Z uvedeného Programu 1 sa okrem iného hradia i dane, vyrubené Mestskej časti.  Je skutočnosťou, že 
nebola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na daňovú licenciu uvedenej obchodnej spoločnosti 
vo  výške  480,00  €,  avšak  vzhľadom  na  to,  že  spoločnosť  nevykazuje  príjmy,  poskytli  sa  finančné 
prostriedky na daňovú povinnosť z dôvodu,  aby nevznikli  daňové nedoplatky obchodnej  spoločnosti, 
ktorej  je mestská časť  100 %- ným vlastníkom. Chybou bolo, že to nebolo  zazmluvnené. Spoločnosť  
túto čiastku vedie v záväzkoch, teda táto suma bude mestskej časti vrátená. 

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  si  dovoľujeme  namietať  voči  kontrolnému  zisteniu  ohľadne  toho,  že 
mestská časť tým, že poskytla v roku 2015 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky OS na krytie jej 
záväzkov  v celkovej  hodnote  980,00  €,  konala  v rozpore  s  §  7  ods.  1  a 2  zákona  o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy.  Poskytnuté  finančné  prostriedky boli  riadne  rozpočtované  vo  výške 
500,00 € v Rozpočte na roky 2015-2017 v Programe 4.3 Cestná doprava. Čiastka vo výške 480 € bola 
uhradená z dôvodu uvedeného vyššie, z Programu 1.1 Výdavky verejnej správy. 

Vzhľadom  k uvedeným  skutočnostiam  žiadame  uvedené  kontrolné  zistenie  preformulovať. 
Zastupiteľstvom riadne schválený rozpočet a odsúhlasené finančné výdavky nemôžu byť klasifikované 
ako použité nad rámec zákona prípadne ich klasifikovať ako neoprávnené.

Z uvedeného taktiež  vyplýva,  že  nie  je  možné uplatniť  §  31 ods.  1  písm.  b)  zákona o rozpočtových 
pravidlách. Finančné prostriedky schválené v rozpočte nemôžu byť klasifikované ako použité nad rámec. 
Z uvedeného taktiež žiadame vypustiť alebo preformulovať uvedené kontrolné zistenie.

Námietka k bodu 3.1.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto uviedla informácie  o NPS v čl.  III.  Majetkové podiely účtovnej 
jednotky v iných spoločnostiach tab. č. 3 strana č. 8 (v prílohe Poznámky )

Mestská časť uviedla informácie o NPS v čl. IV. Vlastné imanie – tabuľka č. 5,  kde písomne zdôvodňuje 
opravy významných chýb minulých rokov na účte 428 na strane č. 9 (v prílohe Poznámky).

Námietka k bodu 3.2.
Majetkový vklad do obchodnej spoločnosti na základe zakladateľskej listiny bol zaúčtovaný vtedy, kedy 
boli  k dispozícii predložené  doklady na zaúčtovanie. ( Na základe zakladateľskej listiny bol zaúčtovaný  
majetkový  podiel  vo  výške  5 000,00  €  dňa  30.06.2015  (účtovný  zápis  MD  061001/DAL 428013). 
V poznámkach za rok 2015 je uvedená informácia na str. 8. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
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nepreúčtovala,  ale  zaúčtovala  opravnú  položku  k majetkovým  podielom  účtovným  zápisom  MD 
428013/DAL 096001),  vzhľadom k tomu, že  obchodná spoločnosť vykazovala  stratu za  rok 2013 vo 
výške 7 461,00 €.

V účtovníctve  Mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto  je  to  zdôvodnené,  doklad  bol  predložený 
a zdôvodnený. Uvedené skutočnosti boli riešené audítormi.

Žiadame preformulovať nepreúčtovala, ale zaúčtovala, lebo Mestská časť Bratislava-Nové Mesto tvorila  
opravnú položku.

S pozdravom

Príloha: Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015

Ing. Mgr. Ľubomír Baník, v.r.
prednosta MÚ BANM
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