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Vec:
Správa  o  plnení,  resp.  splnení  prijatých  opatrení  na  odstránenie  kontrolou  zistených 
nedostatkov 

Na základe  Zápisnice  o prerokovaní  protokolu  o výsledku  kontroly  zo  dňa  13.09.2017  Vám 
predkladáme správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov:

Navrhnuté opatrenie k bodu 2.2. Vybrané finančné a     majetkové vzťahy:   
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. 

Zodpovedný:  hospodárske a finančné oddelenie  

Plnenie opatrenia:
Opatrenie  sa  plní,  Novomestskej  parkovacej  spoločnosti,  s.r.o.  neboli  po  termíne  uloženia 
opatrenia poskytnuté v rozpore s rozpočtom na rok 2017 žiadne finančné prostriedky.

Navrhnuté opatrenie k bodu 3.1 Zverejňovanie informácií o     majetkových podieloch:  
Ukladá sa povinnosť Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., predkladať  účtovné výkazy 
(hlavnú knihu,  denník  dávky)  po ukončení  štvrťroku do 10-tého dňa  na  referát  účtovníctva 
hospodárskeho a finančného oddelenia 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, aby mestská časť Bratislava–Nové Mesto mohla uviesť 
správne  výsledky  hospodárenia  obchodnej  spoločnosti  v účtovnej  závierke  za  mestskú  časť 
Bratislava–Nové Mesto. 
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Zároveň  sa  ukladá  uvedené  prerokovať  na  najbližšom  zasadnutí  Valného  zhromaždenia 
spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Zodpovedný:  Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Plnenie opatrenia:
Vzhľadom  na  to,  že  Novomestskej  parkovacej  spoločnosti,  s.r.o.  bolo  opatrením  uložené 
predkladať účtovné výkazy po ukončení štvrťroku v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, 
prvé  plnenie  opatrenia  bude  do  25.  januára  2018.  Počas  roka  2018  bude  plnenie  opatrení 
spoločnosťou priebežne kontrolované mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

S pozdravom

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