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Vec:
Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

Zasielame Vám prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ktoré boli mestskej  
časti Bratislava-Nové Mesto predložené Protokolom o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej 
samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach č. Z-008732/2017/1080/KAD:

2. Nakladanie MČ s majetkovými podielmi v obchodnej spoločnosti 
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).

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.
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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. 

Opatrenie: 
V súlade s výsledkom kontroly mestská časť Bratislava-Nové Mesto bude dôsledne kontrolovať všetky 
výdavky mestskej časti so schváleným rozpočtom a v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách  v znení  neskorších  predpisov.  Opatrenie  bolo  uložené  vedúcej  hospodárskeho  a finančného 
oddelenia  na porade prednostu miestneho úradu dňa 28.9.2017.

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.

Opatrenie:
Uložiť povinnosť Novomestskej parkovacej spoločnosti predkladať účtovné výkazy (hlavnú knihu, denník 
dávky) po ukončení štvrťroku do 10. dňa  na referát účtovníctva oddelenia hospodárskeho a finančného 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zároveň predkladať účtovnú závierku za príslušný 
rok (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky) do 25.januára za predchádzajúci rok, tak aby mestská časť 
Bratislava-Nové Mesto mohla  uviesť správne výsledky hospodárenia obchodnej  spoločnosti  v účtovnej 
závierke  za  mestskú  časť  Bratislava-Nové  Mesto.  Zároveň  bude  uvedené  prerokované  na  najbližšom 
zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o..

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 
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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.

Opatrenie:
Opatrenie  nenavrhujeme – nie  je  potrebné.  V kontrolnom zistení  bolo poukázané na chybné účtovanie 
z rokov 2012 – 2014, ktoré bolo odstránené dôsledným vykonávaním inventarizácie a už sa nevyskytuje. 

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír BANÍK, v.r.
prednosta MÚ BANM
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