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1. 

Názov: 

Sídlo: 

Dátum zriadenia: 

Spôsob zriadenia: 

Identifikácia organizácie Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

1.1.2002 

Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2011 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov vznikol dňa 1. januára 2002 Bratislavský 

samosprávny kraj so sídlom v Bratislave. 

Právne postavenie: 

,/ BSK je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky 

,/ BSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, 

zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvatel'ov 

,/ Ukladať povinnosti alebo zasahovať do oprávnení BSK možno len 

zákonom a na základe medzináradnej zmluvy 

,/ BSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. 

Symboly BSK sú erb, pečať a vlajka. 

erb pečať vlajka 

Organizácie v zriadóvatel'skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja: 

Bratislavský samosprávny kraj je zriad'ovate/'om nasledovných organizácií/vid: Príloha č. 1 -

Zoznam organizácií v zriad'ovatel'skej pôsobnosti BSK, ako súčasť Poznámok k IÚZ/: 

,/ 62 škôl a školských zariadení 

,/ 7 kultúrnych zariadení 

Strana 3 



Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, P.O. BOX 106,82005 Bratislava 25 

../ 16 zariadení sociálnych služieb 

../ Poliklinika Karlova Ves 

Samosprávny kraj sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný raz voj svojho 

územia a o potreby svojich obyvate/'ov. 

Všeobecné informácie o kraji 

Bratislavský kraj sa nachádza v juhozápadnej časti republiky. Z geografického h/'adiska je 

poloha kraja ve/'mi výhodná, pretože leží na historickej križovatke obchodných ciest

podunajskej a severojužnej, tzv. jantárovej ceste. Súčasná centrálna poloha kraja 

v stredoeurópskom priestore, dobrá dopravná dostupnosť a plnenie funkcie medzináradnej 

križovatky v cestnej a železničnej doprave, vzrastajúci význam vodnej a leteckej dopravy a 

dosiahnutá úraveň ukazovatel'ov v ekonomickej a sociálnej oblasti patria k výrazným razvojovým 

faktoram Bratislavského kraja. Z h/'adiska krajinnej štruktúry je územie kraja tvorené južnou 

časťou Malých Karpát a územím Záhorskej a Podunajskej nížiny. 

Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu hraničí s Maďarskou 

republikou a na západe s Rakúskom. Hranicu s Rakúskom tvorí rieka Morava a v dížke 37 km 

druhá najväčšia európska rieka Dunaj. V blízkosti hraníc kraja sú hranice Českej republiky. 

Sídlom Bratislavského kraja je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava s významnými 

politickými, ekonomickými a spoločenskými funkciami. 

Jeho metrapolou a zároveň aj hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava. Tu je 

sústredené centrum politiky, ekonomiky, priemyslu (chemického, automobilového, 

potravinárskeho, strojníckeho .. .), kultúry (výstavy, múzeá, galérie, divadlá, opera) aj športu. 

Bratislavský kraj je rozlohou najmenším, no ekonomicky najvýkonnejším regiónom v 

Slovenskej republike. Má velký potenciál i smelé ambície. Má čo ponúknuť, tak v oblasti kultúry, 

ako i cestovného ruchu. Má svoje priority, sústreďujúce sa v oblasti dopravy, ale i úlohy v oblasti 

sociálnych vecí, zdravotníctva či školstva. Záraveň rozvíja spoluprácu a kontakty s viacerými 

partnermi v zahraničí a snaží sa využívať európske fondy a dopomôcť k ich čerpaniu aj iným 

subjektom. Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú 

Strana 4 



Bratislavský samasprávny kraj, Sabinavská ul. 16, P.O.BOX 106,82005 Bratislava 25 

3 velkoplošné chránené krajinné oblasti s celkovou výmerau 47834 ha. Ide o CHKO Malé 

Karpaty, CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy. 

Poloha: 

Rozloha: 

Podiel: 

Počet obyvate/'ov (2010): 

Hustota osídlenia: 

Krajské mesto: 

Najzápadnejší bod: 

Administratívne členenie 

juhozápad Slovenska 

2052 km 2 

4,2% z rozlohy SR 

628686 (11,6% na úhrne SR) 

306/km 2 

Bratislava 

Záhorská Ves (1650' 04" východnej zemepisnej 

dížky)zároveň najzápadnejší bod SR. 

Bratislavský kraj sa člení na 8 okresov, z toho 5 okresov je súčasťou hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. Okres Bratislava I má rozlohu 10 km 2
. Je identický s mestskou 

časťou Staré Mesto a je najmenším okresom v Bratislavskom kraji, tvorí 0,5% rozlohy kraja, 

zároveň je najmenším okresom SR. Okres Bratislava II má rozlohu 92 km 2. Tvoria ho mestské 

časti Podunajské Biskupice, Ružinova Vrakuňa. Okres Bratislava III má rozlohu 75 km 2
• Tvoria ho 

mestské časti Nové Mesto, Rača a Vajnory. Okres Bratislava IV má rozlohu 97 km 2
• Tvoria ho 

mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. 

Okres Bratislava V má rozlohu 94 km 2
. Nachádza sa v južnej časti Bratislavy na pravom brehu 

rieky Dunaj a bezprostredne hraničí s Rakúskom na západe a Maďarskom na juhu. Zahŕňa 4 

mestské časti Čunovo, Jarovce, Petržalka a Rusovce, vrátane najl'udnatejšej bratislavskej 

mestskej časti Petržalka. Je to jediná časť Slovenska ležiaca na pravom brehu Dunaja. Velkú časť 

okresu tvorí lužný les, nachádzajú sa tu aj chránené krajinné oblasti, napríklad chránená 

krajinná oblasť Dunajské luhy. 

Okres Malacky sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Rozkladá sa na 

ploche 949 km 2. Na severe hraničí s okresmi Senica a Trnava, na juhu s Pezinkom a 

Bratislavskými okresmi Bratislava III a Bratislava IV. Západná časť okresu Malacky sa delí o rieku 

Moravu s Rakúskom. Okres Pezinok má rozlohu 375 km 2
• Okres Senec má rozlohu 361 km 2

• 
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2. Orgány Bratislavského samosprávneho kraja 

2.1 Samospráva 

Predseda BSK 

Ing. Pavol Frešo 

02/48264151 

predseda@reqion-bsk.sk 

Podpredsedovia 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

Tel.: 02/48264934 

Ing. Martin Berta, CSc. 

Tel.: 02/48264206 

PhDr. Gabriela Németh 

Tel.: 02/48264205 
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2.2. Poslanci BSK v období 2009 - 2013 

Doe.~ng. Ružena Apalo.iiod, cSe. (KDH) Ing. Martin Borguľa (~MfR-SD) Doe., RNk Milan Ftíčnik, ese. (SMfR-g)} 

Ing. Ladisla. Balia (ĽS-HlD5.) Mgr. Ondrej Dostäl{OKS) Mgr. Peter Fitz (~fIR-SD) 

Ing. Sar o mír Drozd (~fIR-g) PhDr. Monika Flašíko.á - Beňo.á (~fIR-SD) 

Ing. Martin Berta, cSe. (KDH) Ing. Rkhard FrirwneJ {~fIR-SD) 

Doc., PaedDr. René Bílik, cSe. (OK8) Ing. Olh-ia Falanga Wunter (SMK) Ing. Ladida. Gujber (&\fIt) 

In.g. Peter Guttman (SDKÚ-DS) R:'1"Dr. Peter Mach (KDH) PhDr. Alžbeta Ož\"aldo.á (MOST-HID) 

- _ J 

. --
Ing.ltela Hanuliko.á (~1IR-SD) Ing. Vladimír 1\fikni (SDk.'Ú-DS) Doc. Rl\1)r, KarolPaslor , CSc. (KDH) 
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Mgr .. Rudolf Kus)' (NE KA) RNDr. Jozef Ondrejka (1\1') Ing. IsITán Ponticha~ PhD .. (~fK) 

Ino. Ľubomír Poór (s.\ITR-SJ) PaedDr. !\[hu Tnterukj(SDJ...'ÍJ-DS) Mgr. Ladislu Snopko (SDh.1Í-DS) 

Ing. Zuzana Schwartzod (s.\fh.l l\fgr .. Magdaléna Yíi;iryoTá (SJKÚ-DS) Mgr. OJiľer SoIga ~'P) 

PaHl Slezák(~lER-SD) PhDr •. MEr . BranisIn Záhndník(NP) RNDr.l\lartin LaťoTič (SDKÚ-DS) 

.• 
MUDr. Marián Haramia (SJh.1Í-SD) PhDr. Gabriella Németh (S\lh.) Ing. DušaD Pekár (KDH) 

Ing. Viera Kimerlingol"á (KDH) JUDr. lTO Ni'SroTna~ LL .l\f. (SJKÚ-DS) MUDr. heta PlšeliDTá (SDh.1Í-DS) 

2.3 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

Úrad BSK je výkonným orgánom Zastupitel'stva BSK a predsedu BSK zložený zo 

zamestnancov BSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupitel'stva BSK, 

predsedu BSK a ďalších orgánov zriadených zastupitel'stvom BSK. 
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Priemerný počet zamestnancov ÚBSK počas účtovnej obdobia: 185 

Počet riadiacich zamestnancov: 38 

Organizačné členenie: stanovuje Organizačný poriadok Úradu BSK 

Ing. Bystrík Žák 02/48264201 B'i.strikZak{ä)reg.ion-bsk.sk 
riadite/' Úradu BSK 

Ing. Marián Múdry 02/48264 901 Marian Mudr'i.{ä)region-bsk. sk 
riadite/' odboru financií 

Ing. Alžbeta Melicharová 02/48264 615 Alzbeta Mel ich arova{ä) reg ion-bsk.sk 
riadite/ka odboru cestovného ruchu a kultúry 

Ing. Ladis/av Csáder 02/48264820 Ladis/avCsader(áJregion-bsk.sk 
riadite/' odboru dopravy 

Mgr. Michaela Šopová 02/48264208 Michae/aSog.Dva(áJregion-bsk.sk 
riadite/ka odboru sociálnych vecí 

Ing. Roman Csabay 02/48264801 RomanCsaba'i.(áJregion-bsk.sk 
riadite/' odboru školstva, mládeže a športu 

Mgr. Barbora Lukáčová 02/48264 628 BarboraLukacova(áJregion-bsk.sk 
riadite/ka odboru stratégie a riadenia 
projektov 

PhDr. Stanislav Bruna 02/48264 349 Stanis/avBruna(áJregion-bsk.sk 
riadite/' odboru SO/RO pre OPBK 

MUDr. MPH Va/erián Potičný 02/48264 902 Va/erianPoticn'i.(áJregion-bsk.sk 
riadite/' odboru zdravotníctva 

Ing. arch. Jana Z/áma/ová 02/48264 601 JanaZ/ama/ova(áJregion-bsk.sk 
riadite/ka odboru územného plánu, GIS 
a životného prostredia 

Bratislavský samosprávny kraj, podla platnej legislatívy (najmä zákon č. 302/2001 Z. z. v 

platnom znení a inými vecne príslušnými všeobecne záväznými predpismi) a v súlade so svojimi 

strategickými úlohami a zámermi ravnako ako v predošlých rokoch, vykonával i v roku 2010 

činnosti a uplatňoval svoje kompetencie a zodpovednosť za vybrané oblasti. 

Podla základných skupín plnenia úloh je možné horizontálne rozdeliť jednotlivé činnosti 

nasledovne: 

../ Odbor európskej teritoriálnej spolupráce 

../ Odbor územného plánu a regionalistiky 
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../ Odbor SORO pre OPBK 

../ Odbor cestovného ruchu a kultúry 

../ Činnosť kancelárie predsedu 

../ Odbor dopravy 

../ Odbor školstva, mládeže a športu 

../ Odbor sociálnych vecí 

../ Odbor zdravotníctva 

Organizačná štruktúra Úradu BSK: 
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3. Rozpočet BSK 

Rozpočet BSK na rok 2010 bol ovplyvnený neschválením rozpočtu na rok 2010 do 

31.12.2009 a následným rozpočtovým provizóriom od 1.1.2010 v zmysle § 11 Zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 

pod/'a ktorého ak rozpočet VÚC nie je schválený zastupitel'stvom VÚC do 31.12. bežného roku, 

hospodári v rozpočtovom provizóriu pod/'a rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010 bol schválený 

Uznesením č. 46/2011 zo dňa 24.06.2011 zasadnutia Zastupitel'stva BSK a je uverejnený na 

internetovej stránke Úradu BSK. 

Celoročné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja skončil prebytkom 

rozpočtu vo výške 164756,47 EUR. V zmysle Uznesenia č. 46/2011 (bodu A.3.) zo dňa 

24.06.2011 zasadnutia Zastupitel'stva BSK, sa vykonala tvorba rezervného fondu vo výške 

164 756,47 EUR. 

4. Dosiahnuté výsledky BSK v roku 2010 

./ Realizované záujmy BSK na európskej úrovni 

Prioritou aktivít bola spolupráca s partnerskými regiónmi v rámci cezhraničnej spolupráce a 

regiónmi krajín V4 t.j. Dolným Rakúskom, Viedňou, Burgenlandom, Župou Gyor-Moson-Sopron, 

Juhomoravským krajom, Stredočeským krajom, Mazovieckym vojvodstvom, ako aj príprava 

návrhov nového zmluvného dokumentu o partnerskej spolupráci s Burgenlandom, resp. 

Stredočeským krajom, kedy meratel'ný ukazovate/' počet partnerských regiónov sa predpokladá 

zvýšiť z 13 na 14 v roku 2011. 

Realizovali sa aj aktivity spojené s členstvom v medzinárodných združeniach a zoskupeniach 

(Lisabonská sieť regiónov, CETC, V4, ArgeDonauländer, Centrope, Interact, Dunajská stratégia 

EÚ), a účasť na podujatiach v zahraničí, na seminároch a konferenciách. 
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Od 01 .01.2011 BSK, ako aj ostatné slovenské regióny, nemajú priestor pre svoje zastúpenie v 

Bruseli. Vzhl'adom k tomu, že BSK má záujem zotrvať v zastúpení v Bruseli, bude musieť hlodať 

náhradné riešenie . 

../ Koordinovaný rozvoj kraja 

V rozpočte na rok 2010 sa plánovalo vypracovanie strategických a programových 

dokumentov, a to "Stratégia rozvoja kraja na roky 2013-2020", aktualizácia "Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007-2013" a "Regionálna inovačná stratégia 

BSKfI
• Tieto dokumenty sa budú obstarávať v roku 2011. 

V rámci Územného plánovania a geografického informačného systému BSK vykonáva 

plánovacie činnosti, týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schval'uje 

územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu. 

Taktiež sa podiel'a na tvorbe a ochrane životného prostredia a vytvára predpoklady na 

optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho 

územia. Zo schváleného rozpočtu pre rok 2010 boli čerpané finančné prostriedky na Územný 

plán regiónu- BSK, na cestovné zahraničné a tuzemské náhrady a na všeobecné služby - preklad 

materiálov. 

Na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 boli presunuté na rok 2011 finančné prostriedky na 

vypracovanie materiálu Územný genereI dopravy - BSK a na cestovné náhrady a služby. 

Odbor stratégie a riadenia projektov v roku 2010 podal v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 projekt Cyclomost /I a administroval 

podanie projektu Destinatour (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 

2007 - 2013). Pod predmetný prvok spadala v roku 2010 rovnako realizácia projektov PIMMS, 

ED Twin, Donauregionen+ a Komplexné centrum Hydroterapie. 

Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava: BIO a.s. je spoločnosť založená 

akcionármi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava. Financovanie spoločnosti sa realizuje 

pomerným spôsobom podla kapitálovej účasti akcionárov. Finančné prostriedky boli v plnej 

výške rozpočtovanej sumy použité na bežné výdavky na prevádzku spoločnosti BtD, a.s. V roku 

2010 boli vykonané čiastkové prípravné práce, ale nedošlo k reálnemu spusteniu integrovanej 

dopravy. 
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./ Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami 

Podprogram predstavuje aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje v rámci 

svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z. z., kontrolu súladu činností BSK so zákonmi, 

všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a organizácií 

vo svojej zriaďovate/'skej pôsobnosti. Uvedené bežné výdavky predstavujú úhradu nevyhnutných 

výdavkov spojených s výkonom kontroly v subjektoch v pôsobnosti BSK, na cestovné 

zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra BSK a na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov. 

Celkove bolo vykonaných 44 kontrol, z toho boli 4 kontroly prenesené z roku 2009 (Regionálne 

cesty Bratislava a.s., Kontrola verejného obstarávania a realizácie zákaziek verejného 

obstarávania na Ú BSK, Malokarpatská knižnica Pezinok, Kontrola hmotného a nehmotného 

majetku na Ú BSK) a dve kontroly boli mimoriadne (kontrola v súčinnosti s odborom dopravy 

Slovak Lines, a.s., a kontrola na žiadosť Krajského riaditel'stva policajného zboru v Bratislave v 

Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave . 

./ Regionálny rozvoj 

Zo schváleného rozpočtu pre rok 2010 na zabezpečenie výdavkov súvisiacich so 

zabezpečením kompetencií a úloh realizácie regionálnej politiky na území kraja (analýzy, štúdie, 

expertízy, posudky, propagácia, reprezentačné) boli čerpané finančné prostriedky na 

reprezentačné účely. Na základe uznesenia Z BSK č. 84/2010 boli ostatné finančné prostriedky 

na realizáciu regionálnej politiky presunuté na rok 2011. V r. 2010 bolo uskutočnených 5 

koordinačných stretnutí súvisiacich s prípravou projektov v oblasti ďalšieho a celoživotného 

vzdelávania, rovnosti príležitostí, soc. inklúzie a znalostnej ekonomiky. Aktérmi stretnutí boli: 

zástupcovia miest a obcí BSK, UK, STU a SAV. Od. stratégie RR vypracovalo 2 analýzy: Analýza 

malého a stredného podnikania BSK pre sekciu MSP SK8 a Vypracovanie databázy a analýza 

PHSR miest a obcí na území BSK . 

./ Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia 

V roku 2010 bol spracovaný Marketingový prieskum zameraný na samosprávu, 

podnikatel'ský sektor v oblasti služieb Cestovného ruchu a obyvate/'ov BSK. Pre potreby 

založenia Krajskej organizácie CR obstaralo oddelenie CR Právnu analýzu založenia organizácie 

KOCR. V rámci výzvy cezhraničnej spolupráce SK-AT predložilo OCR projekt " Vytvorenie 
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inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom Know - how Destination 

management organization z partnerských prihraničných regiónov. " 

V priebehu roka sa uskutočňovali činnosti súvisiace s organizovaním aktivít na podporu 

cestovného ruchu v rámci kraja a propagáciu BSK v zahraničí prastredníctvom edičnej činnosti, 

výstav, prezentácií, podpory regionálnych podujatí a PR aktivít. OCR uskutočnil počas raka 2010 

aktivity priameho marketingu na 7.zahraničných podujatiach (na ve/'trhoch Regiontour Brno, 

Holidayworld Praha, Vár a nagyvilág Gyär, Tor& Travel Varšava, Herbst Senioren Messe Wien, 

ITP Plzeň, MADI Praha), organizovalo účasť na ve/'trhu Slovakiatour Bratislava. Podporilo 

regionálne podujatie osláv Svetového dňa CR -Slávnosti kapusty-Deň zelá 2010. Vydané boli 

informačno-propagačné brožúry Bratislava ciity&Region Guide 2010, kalendár podujatí BSK 

2011, Mapy turistických zaujímavostí, Mapa Vitajte na najväčšom športovom podujatí roka -

MSĽH. V spolupráci s miestnou samosprávou a SACR sa uskutočnili 3 infocesty zahraničných 

masmédií a touroperátorov do kraja. 

V máji 2010 sa uskutočnilo na úrade BSK Koordinačné stretnutie zástupcov miest a obcí, 

štátnej správy a podnikatel'skej sféry k novému zákonu o podpore CR, nadväzne sa tri osobitné 

informačné stretnutia k Zákonu o CR uskutočnili s regionálnymi združeniami miest a obcí kraja. 

OCR sa zúčastnilo zasadnutí SK8 v CR v Liptovskom Mikuláši, organizačne sa podie/'alo na 

zabezpečení seminára "Vinohrady, vec verejná", konaného na úrade BSK v októbri 2010 za 

účasti samosprávy, št. správy z oblasti ÚP a krajinotvorby, odborníkov a podnikate/'ov z oblasti 

vinohradníctva a vinárstva . 

../ Komunikácie: Cesty II. a III. triedy 

Vykonávanie bežnej údržby na všetkých 511,7 kilometroch komunikácií vo vlastníctve BSK 

zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s., organizácia poverená výkonom údržby a správy 

ciest. Pod bežnou údržbou sa rozumie všetka činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest II. 

a III. triedy počas celého roka (bežná oprava vozovky, oprava a obnova dopravného značenia, 

kosenie a postreky pril'ahlých pozemkov, výrez krov, stromov a ich likvidácia, odpratávanie 

cestných prekážok, čistenie ciest a pri/'ahlých pozemkov, výkon správy, atd:) s výnimkou 

mimoriadnych udalostí. Zimná údržba sa vykonáva spravidla v období od 15. novembra do 15. 

marca. Pod zimnou údržbou sa rozumie činnosť správcu na zabezpečenie zjazdnosti ciest (posyp 
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zf'adovateného povrchu vozovky, odhŕňanie snehu z vozovky, odvoz snehu, odstraňovanie 

cestných prekážok. 

V roku 2010 sa uskutočnili rekonštrukcie - sanácie havarijných stavov troch mostových telies 

v Malackách, v Senci a v Tomášove. Rekonštrukcia mosta evo Č. 503-022B estakáda nad 

železničným nadjazdom v Malackách predstavovala sanáciu - rekonštrukciu hornej časti mosta, 

mostových záverov, vozovky. Rekonštrukcia mosta v Senci evo č. 503-006a nad diaf'nicou Dl, 

ktorého rekonštrukcia sa začala už v roku 2009 odfrézovaním živičného povrchu, sa v roku 2010 

uskutočnila sanáciou hornej časti mostového telesa, dilatácií, hydroizolácie, odvodnenia vozovky 

a pokládky nového živičného povrchu vozovky. Rekonštrukcia mosta evo č. 5037,004 nad Malým 

Dunajom v Tomášove pozostávala tiež zo sanácie hornej časti mostového telesa, dilatácií, 

hydroizolácie, odvodnenia vozovky a pokládky nového živičného povrchu vozovky . 

../ Doprava v Bratislavskom kraji 

Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy 

Železničná doprava a Autobusová doprava. Cief'om je atraktívna a konkurencieschopná verejná 

doprava. 

Na Železničnú dopravu rozpočtované prostriedky predstavujú 5/7 podiel BSK na úhrade 

straty z poskytovaných služby vo verejnom záujme pri prevádzkovaní trate Zohor - Záhorská Ves. 

K 31 .12.2010 bolo odjazdených 62 180 vlakokilometrov z toho 1 470 km autobusových 

(náhradná doprava). Na trati premávalo 9 párov vlakov v pracovné dni. Na krátke obdobie roka 

bola Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. nasadená nová modernizovaná jednotka, náklady 

na ňu však neboli zahrnuté do nákladov za rok 2010. Podlá informácií ZSSK počet cestujúcich na 

tejto regionálnej trati dosiahol svoje maximum a neočakáva sa nárast cestujúcich a z toho 

plynúcich zvýšených tržieb vzhf'adom na dopravné zvyklosti obyvatef'ov dotknutých obcí. 

Služby pre Autobusovú dopravu pre BSK zabezpečuje dopravca Slovak Lines, a.s. Bratislava. 

Počas roka 2010 platil nezmenený cenový výmer maximálnych cien v prímestskej doprave z roku 

2009, tzv. "osobitnou tarifou" sa uznali náklady a určili ceny za prepravu zamestnancova ich 

rodinných príslušníkov, uznali sa náklady za zavedenie elektronického mýta, stúpol počet 

objednaných dopravných výkonov v km a v 2. polroku sa postupne zvyšovala cena motorovej 

nafty, čo ovplyvňovalo výšku skutočnej straty z poskytovaných služieb. 
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../ Kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu 

Úlohou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania je pripravovať 

kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe a pre vysokoškolské 

štúdium doma i v zahraničí. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu 

Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: Školský úrad, Všeobecné 

vzdelávanie, Odborné vzdelávanie, Školské stravovanie, Školské ubytovanie, Valn o-časové 

aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení, Strediská odbornej praxe a Ostatné 

výdavky na školstvo. Rozpočet v podprogramoch Všeobecné vzdelávanie a Odborné vzdelávanie 

bol rozpísaný v zmysle platnej legislatívy. V podprogramoch Školské stravovanie, Školské 

ubytovanie, Valn o-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Strediská 

odbornej praxe sú rozpočty napočítané v zmysle VZN č. 34/2010 o poskytovaní príspevkov z 

vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským 

zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovatel'om neštátnych umeleckých škôl, neštátnych 

jazykových škôl a neštátnych školských zariadení. Podprogram Ostatné výdavky na školstvo 

zahŕňa finančné prostriedky na prenesené kompetencie a finančné prostriedky na originálne 

kompetencie. Tieto prostriedky boli použité na financovanie školských súťaží, spolufinancovanie 

projektov, nákladov v súvislosti s optimalizáciou siete škôl a školských zariadení, zdravotnej 

služby, výročí škôl, dane z nehnutelnastí, revízií, nových výkonov, vybavenia škôl a školských 

zariadení, dofinancovania energií, novozaradených neštátnych škôl a školských zariadení v 

zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia . 

../ Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia 

Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie 

a dížku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzh/'adom k stálemu znižovaniu 

prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia telovýchovy a 

športu, ako základných prvkov telesnej kultúry, v súčasnej dobe v ich živote nezastupitelná. 

Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj telesnej kultúry, 

rozpracovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, koordinovať 

rozvoj telesnej kultúry. Programy BSK: 

• Školská telesná výchova a školský šport - v tomto podprograme boli realizované súťaže 

škôl BSK "O pohár predsedu BSK" v rámci 3 projektov: 
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A. Prajekt rozvoja futbalu na stredných školách BSK 

B. Projekt dlhodobej, pravidelnej súťaže stredoškolákov BSK v basketbale 

C. Majstrovstvá stredných škôl BSK vo florbale chlapcova dievčat 

Mimo súťaží škôl bol podporený a realizovaný "Systém podpory organizovania a vytvárania 

pravidelných mimo vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovatel'skej 

pôsobnosti BSK". Podstatou tohto systému je motivácia škô" aktivizovať školské deti a mládež k 

pohybovým aktivitám v rôznych formách. Ďalej bol realizovaný projekt "Otvorená škola - oblasť 

športu 2010", vytvorenie centra športu zo školy, školského zariadenia. Tiež boli finančne 

podporené žiadosti škôl na zakúpenie nevyhnutného športového náradia, náčinia a výstraje. 

• Šport pre všetkých výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia - tu boli realizované 

súťaže v rýchlostnej kanoistike, strelbe a šachu v rámci medzinárodnej súťaže partnerských 

krajov BSK, účasť mládežníckych družstiev BSK v zahraničí na medzinárodných súťažiach vo 

volejbale a cyklistike, škola skateboardingu pre deti a mládež, podporená medzinárodná súťaž 

vo vodnom slalome, medzinárodný futbalový turnaj, preteky horských bicyklov. Finančne bolo 

podporené materiálno-technické zabezpečenie dlhodobej činnosti a aktivít detí a mládeže v 

lyžovaní, florbale, volejbale. 

• Deti a mládež BSK - v danom programe bola podporená príprava mladých vodákov, 

zápasníkov, futbalistov, krasokorčuliarov a hokejbalistov. Podporené boli mimovyučovacie 

aktivity školy mimo zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK, súťaže v minihádzanej, džude a 

Majstrovstvá sveta juniorov v stolnom tenise . 

./ Priestor pre kultúru v Bratislavskom kraji 

BSK vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji. Okrem vlastnej 

agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcii vo svojej zriaďovatel'skej 

pôsobnosti, ako aj v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí. Súčasne 

spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými 

združeniami a zahraničnými partnermi. 

V roku 2010 bol oddelením kultúry spracovaný 1 materiál do zastupitel'stva týkajúci sa . 

zlepšenia podmienok pre rozvoj a fungovanie kultúrnych aktivít v regióne BSK Z dôvodu prijatia 

úsporných opatrení boli pozastavené práce na obstaroní Koncepcie rozvoja kultúry v BSK na roky 

2010 - 2015. Materiál Strategické ciele a priority BSK v oblasti kultúry bol spracovaný, ako aj 
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stanoviská a pripomienky k legislatívnym a koncepčným materiálom MK SR a iných orgánov 

štátnej a verejnej správy. 

Pri organizovaní kultúrnych podujatí na území BSK bol sledovaný a usmerňovaný počet a 

kvalita kultúrnych podujatí, a zabezpečovaná kvalifikovaná propagácia a marketing. Mierny 

nárast finančných prostriedkov oproti roku 2009 bol spôsobený zaradením nových typov 

podujatí v intenciách aktuálneho kultúrno-spoločenského dopytu v regióne. 

V roku 2010 boli realizované podujatia: Putovného projektu výstavy Sídelné mestá regiónov 

krajín V4, Sprievodný kultúrny program k /TF SLOVAK/A TOUR, spracovanie námetu a scenára, 

koordinácia a organizačné zabezpečenie pre realizačný tím výroby OVO o kultúrnom dedičstve, 

architektúre a vinohradníctve v BSK, realizácia výstavky Môj zážitok z bábkového divadla, vo 

vstupnej hale Úradu BSK, Spoločenský večer pri príležitosti oslavy 20. výročia Divadla ASTORKA 

KORZO '90, výstava Ocenenie za príkladnú obnovu 2010 v spolupráci s A/Nova vo vstupných 

priestoroch Úradu BSK, spolupráca na realizácii 5. ročníka divadelného festivalu Nová 

dráma/New Drama 2010 v divadle ARÉNA, realizácia osláv Medzinárodného dňa detí v BSK, 

Spolupráca na realizácii podujatia 13. ročník Festival Mlyn 2010, Sviatok hudby, realizácia 

projektu "Loďou do múzea Danubiana a na Vodné dielo Čunovo", príprava a organizačné 

zabezpečenie 7. ročníka Keramických trhov v spolupráci s MM v Pezinku, realizácia konferencie 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v BSK a vydanie zborníka z príspevkov konferencie, 

Zabezpečenie výroby a distribúcia propagačných bannerov pre kultúrne zariadenia v 

zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK, Jablkové hodovanie v spolupráci s 5 obcami a mestami BSK, 

Spolupráca s Divadlom ASTORKA na príprave a realizácii 5. ročníka divadelného festivalu 

ASTORKA 2010, Organizačné zabezpečenie podujatia Mladí do divadla, KORZO '90, realizácia 

Mikulášskeho predstavenia pre deti zamestnancov Úradu BSK v BBD, spoločenský večer pri 

príležitosti oslavy 40. výročia Divadla LUDUS, Spolupráca na príprave spoločenského večera pri 

príležitosti oslavy 50. výročia od vzniku Malokarpatského múzea v Pezinku. 

V roku 2010 všetky divadlá v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK (Divadlo ARÉNA, Divadlo 

ASTORKA KORZO '90, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo LUDUS) prekročili plnenie 

merate/'ných ukazovate/'ov, t.j. uviedli po 4 nové tituly. Podarilo sa to najmä vďaka úspešnosti pri 

čerpaní grantov z Grantového programu MK SR, ale aj získaním sponzorských príspevkov a 

darov. Zvýšený počet premiér jednotlivých divadiel bol umožnený pridelením grantov z MK SR a 

získaním sponzorských príspevkov. 
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../ Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky 

BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvatel'ov. V rámci 

programu zabezpečuje v kraji sociálne službyasociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. 

Na zabezpečenie týchto činností využíva vlastné zariadenia v zriad'ovatel'skej pôsobnosti a 

spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činnosti v 

rámci programu Sociálne zabezpečenie, Bratislavský samosprávny kraj financuje nasledovné 

podprogramy: Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Príspevky 

neštátnym subjektom a Manažment sociálnej infraštruktúry. 

Bežné výdavky na aktivity v predmetnom programe, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu 

samosprávneho kraja, sú zahrnuté v pragrame Administratíva a predstavujú režijné výdavky 

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní). 

• Zariadenia sociálnych služieb - ktoré má BSK v súčasnosti vo svojej zriad'ovatel'skej 

pôsobnosti, prešli do jeho samosprávnej pôsobnosti dňom 1. júla 2002 a niektoré od 1. januára 

2004 v rámci decentralizácie sociálnych služieb, účinnosťou zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Týmto 

obdobím začal BSK plniť voči obyvate/'om svojho územia novú úlohu: poskytovanie starostlivosti 

a zabezpečovanie pomoci tým občanom, ktorí v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie boli 

odkázaní na pomoc iných. Postupne niektoré z týchto zariadení boli BSK na základe potrieb 

reprofilované z domova sociálnych služieb pre deti na domov sociálnych služieb pre deti a 

dospelých u niektorých boli zavedené nové druhy sociálnych služieb, u niektorých, na základe 

záverov kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bola zmenená kapacita počtu 

klientov. K 31.12.2010 bolo v zriad'ovatel'skej pôsobnosti BSK 16 zariadení sociálnych služieb s 

právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi prijmami a výdavkami 

napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou 

na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto zariadeniach sa kumuluje celkovo 29 druhov sociálnych 

služieb s celkovou kapacitou 1 699 miest. 

• Zariadenia pestúnskej starostlivosti - v zariadeniach pestúnskej starostlivosti sa v roku 

2010 poskytovala pestúnska starostlivosť 10 nezaopatreným osobám. V roku 2010 ukončili 

vzdelávanie pre budúce povolanie 3 nezaopatrené osoby (dve osoby v ZPS Rustave/liho 1-3 

Bratislava a jedna osoba na K/'ukatej 36 Bratislava). K 31.12.2010 bol v ZPS stav 7 

nezaopatrených osôb. Dňa 12.7.2010 zaniklo ZPS na K/'ukatej 36 Bratislava, nakolko pominuli 
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dôvody na poskytovanie pestúnskej starostlivosti poslednému dieťaťu v zariadení. Pestúnska 

starostlivosť sa k 31.12.2010 vykonávala v troch zariadeniach pestúnskej starostlivosti: ZPS 

Palkovičová 3, Bratislava II., ZPS Rustave/liho 1 - 3, Bratislava III., ZPS Na hrádzi 12, Bratislava -

Čuňovo. 

• Poradenstvo - finančné prostriedky sú naviazané na Dotáciu Ministerstva financií SR, 

ktorú MF SR poskytuje Bratislavskému samosprávnemu kraju v súvislosti s realizáciou uznesenia 

vlády číslo 100 zo dňa 3.2.2010 a uznesenia vlády č. 144, zo dňa 25.2.2010, ktorá je účelovo 

viazaná na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií BSK vyplývajúcich 

zo Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Keďže nie je známe, či dotácia v roku 2011 bude 

BSK poskytnutá, v návrhu suma nie je uvedená. 

• Príspevky neštátnym subjektom 

• Sociálne služby 

• Špecializované sociálne poradenstvo 

• Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

../ Európska teritoriálna spolupráca 

Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor INTERACT (predtým ETS) zorganizoval v roku 

2010 dva konzultačné dni a osobné, telefonické a e-mailové konzultácie k pripravovaným 

projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. 

Išlo o pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, hl'adanie vhodných partnerov, pomoc a 

poradenstvo pri finančnom zabezpečení. 

V roku 2010 Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor INTERACT (predtým ETS) v rámci tohto 

podprogramu administroval nasledujúce projekty: Technická asistencia SK-AT, RECOM SK-A T, 

EKO-PLAIN-NET, REG IO CLlMA, Centrope Capa city, spolupráca na príprave projektu 

Destinačného manažmentu, príprava projektu SA CRA-VEL O, riadenie a monitorovanie 4 

kontaktných bodov programu INTERACT. Odbor stratégie a riadenia projektov a odbor 

INTERACT (predtým ETS) poskytovali v roku 2010 tieto služby: všeobecné informačné služby, 

zavedenie a koordinácia dvojúrovňovej siete, zlepšenie a udržiavanie externej siete, semináre a 

workshopy, E-Workshopy, poradenské služby, tematické siete, rámec pre laboratórne skupiny a 

pilotné siete, propagačné aktivity, založenie a pravidelné stretnutia pracovných skupín. 
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./ Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja 

Globálny cie/' operačného pragramu a výdavkov spojených s jeho implementáciou je 

posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním 

regiónu atraktívneho pre život. Odbor SO/RO (sprostredkovatel'ský orgán pod riadiacim 

orgánom) na základe "Splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na 

sprostredkovatel'ský orgán pod riadiacim orgánom" vykonáva zverené kompetencie v rámci 

Operačného programu Bratislavský kraj a to: 

- Opatrenie Ll/Regenerácia sídiel 

- Opatrenie 1.2/ Regionálna a mestská hromadná doprava 

Riadiaci orgán vyhlasuje výzvy k jednotlivým opatreniam. Počet registrovaných žiadostí je v 

priamej závislosti od počtu výziev. V roku 2010 bola zverejnená MPŽPRR SR ako RO iba 1 výzva 

na Prioritnú os 1 - opatrenie 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava. 

5. Výsledky individuálnej účtovnej závierky 

5.1 Bilancia aktív a pasív 

Celkové aktíva BSK za rok 2010 predstavujú hodnotu 207050457 EUR, a tieto sú 

v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím vyššie o 6 141113 EUR. 

Počas účtovného obdobia nastali v neobežnom majetku BSK, konkrétne v evidencii 

dlhodobého nehmotného majetku (ONM) významné zmeny týkajúce sa zaradenia software. Ide 

o zaradenie v celkovej výške 373129 EUR. 

Dlhodobý hmotný majetok (OHM) v Súvahe k 31.12.2010 vykazuje výšku 42898347 EUR. 

Počas obdobia došlo k jeho viacerým významným úbytkom a prírastkom. Ako najvýznamnejším 

úbytkom OHM možno spomenúť zverenie pozemkov do správy SOŠ J. Jonáša vo výške 2941193 

EUR. K významnejším prírastkom patrí napr.: 

• zaradenie zrekonštruovanej budovy Gymnázia na Groslingovej ulici 

• zaradenie Komplexného centra hydroterapie OSS Gaudeamus 

• pozemky získané na základe Rozsudkov KS SR o priznaní vlastníckeho práva 

v prospech BSK 
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Výška dlhodobého finančného majetku (DFM) sa v porovnaní s predchádzajúcim účtovným 

obdobím znížila o 914 EUR a jeho výška je 20945 073 EUR, pričom najväčší 100 %-ný podiel má 

BSK na majetkovej účasti akciovej spoločnosti 1.župná. 

Obežný majetok BSK k 31.12.2010 vykazuje vo výške 142503904 EUR, pričom suma 

4373232 EUR prináleží finančným účtom . 

Časové rozlíšenie predstavuje 161 321 EUR. 

Prehľad jednotlivých druhov aktív BSK 

Aktíva 2009 2010 

Aktíva celkom: 200 909344 € 207050 457€ 

Neobelný majetok 62530486ť 64385232 ť 
Dlhodobý nehmotný majetok 370219€ 541812 € 

Dlhodobý hmotný majetok 41214279 € 42898347 € 

Dlhodobý finančný majetok 20945987€ 20945073 € 

Obeiný majetok 138294548ť 142503904ť 

Zásoby 29615 € 32767 € 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 133356477 € 136619269 € 

Dlhodobé pohľadávky O€ 1898€ 

Krátkodobé pohľadávky 377 856 € 476291 € 

Finančné účty 4530600 € 4373232€ 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé O€ 1 000 446€ 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé O€ O€ 

Časové rozlllenle 84310ť 161 321ť 

Celkové pasíva BSK za rok 2010 sú v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím 

vyššie 06141113 EUR a predstavujú hodnotu 207050457 EUR, v tom: 

• vlastné imanie je 01046668 EUR nižšie a vykazuje hodnotu 171 961 765 EUR, pričom 

najpodstatnejší vplyv na túto skutočnosť má výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, 

ktorý poklesol o 1 735822 EUR. 

• Záväzky celkom (včítane úverov) vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim účtovným 

obdobím 05199624 EUR a ich výška k 31.12.2010 je 32 440 658 EUR. 

Najvýznamnejšie prírastky záväzkov: 

tvorba rezervy na súdne spory vo výške 2 493381 EUR 

bankové úvery: EIB /I vo výške 3 800 000 EUR 

DEX /I vo výške 2 950078 EUR 
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V dôsledku nového prístupu vedenia a ustupujúcej krízy, dochádza k významnej eliminácií 

neuhradených krátkodobých záväzkov, ktorých výška v porovnaní s rokom 2009 poklesla 

02236 771 EUR. 

• časové rozlíšenie predstavuje 2648034 EUR (hlavne účet 384, ktorý sa viaže ku 

kapitálovým dotáciám). 

Prehl'ad jednotlivých druhov pasív BSK 

Pasíva 2009 2010 

Pasíva celkom: 200909344€ 207050 457€ 

VIastM Imanie 113 OOB433 € 11196116S€ 
Oceňovacie rozdiely 11048915 € 11048915 € 

Fondy O€ O€ 

Výsledok hospodárenia (+/-) 16195951B€ 160912 B50€ 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 161646769 € 162335923 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 312749€ - 1423 073 € 

Z6vIJzlcy 21241034€ 32440658€ 
Rezervy 2191199€ 3017910€ 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 508€ O€ 
Olhodobé záväzky 17648€ 30454 € 

Krátkodobé záväzky 5212394€ 2975623 € 

Bankové úvery a výpomoci 19819285 € 26416671 € 

~asové rozitlenie 6S9B11€ 264B034€ 

5.2. Výkaz ziskov a strát 

Vo Výkaze ziskov a strát k 31.12.2010 boli vyčíslené náklady a výnosy v nasledovných 
výškach: 

Prehl'ad jednotlivých druhov nákladov a výnosov 

Náklady: 2009 2010 
Spotrebovoné nákupy 452836 € 408707€ 
Služby 25501684 € 14822136 € 
Osobné náklady 5397407 € 5470526 € 
Dane a poplatky 107068 € 110936 € 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 999586 € 344893 € 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 1537476 € 4281219€ 
časového rozlíšenia 

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnos ti 514684 € 3167684 € 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti O € O € 
Finančné náklady 460 869€ 498190€ 
Mimoriadne náklady O € O € 
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 37309513 € 37538563 € 

Výnosy: 2009 2010 
Tržby za vlastné výkony a tovar 53541 € 54476 € 
Zmena stavu vnútraorganizačných zásab O € O € 
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Aktivácia O € O € 
Daňové a colné výnosy a výnosy z popla tkov 62676278€ 54128300 € 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4080916 € 1737922 € 
Zúčtovanie rezerva opravných položiek. z PČ a FČ 177 548€ 279502 € 
Zúčtovanie rezerva opravných pol. z fin ančnej činnosti O € O € 
Finančné výnosy 102071 € 60 949€ 
Mimariadne výnosy 12546 € 4€ 
výnosy z t ransferov a rozpačtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a O € O € 
príspevkových organizáciách 

Výnosy z t ransfero v a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a rozpo čtových 4981659€ 5790972 € 
organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 318121 € - 1423045€ 
Výsledok hospodárenia po zdanení 312749€ - 1423073€ 

Výsledok hospodárenia BSK za rok 2010 

BSK dosiahol za účtovné obdobie výsledok hospodárenia po zdanení - 1 423 073 EUR. 

Strata bola spôsobená účtovaním rezerv. 

Významná tvorba rezerv - súdne spory: 

• Slovak Lines, a.s. vo výške 1 349246 EUR 

• Médius, s.r.o. vo výške 1054856 EUR 

• bývalí zamestnanci OP Interact vo výške 81173 EUR 

Strata sa zúčtovala na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 

5.3. Poznámky 

Poznámky podrobnejším spôsobom vysvet/'ujú údaje o individuálnej účtovnej závierke. 

Skladajú sa z viacerých častí: 

/. časť obsahuje všeobecné údaje o účtovnej jednotke 

II. časť obsahuje informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

III. časť obsahuje informácie o údajoch aktív a pasív - preh/'ad o pohybe vlastného 

imania, dlhodobého majetku a rezerv, o dlhodobom finančnom majetku, zásobách, 

pohl'adávkach, časovom rozlíšení, nákladoch a výnosoch a ďalšie komentáre a tabulkové 

preh/'ady. 

Zoznam organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK je obsahom prílohy č. 1 

k poznámkam. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch sú uvedené v prílohe 

č. 2 k poznámkam. 
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6. Ďalšie významné skutočnosti 

.,/' Bratislavský samosprávny kraj nemal žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a 

vývoja . 

.,/' V roku 2010 nedošlo v BSK k žiadnym významným zmenám v nadobudnutých vlastných 

akciách, dočasných listoch, obchodných podieloch a akciách, dočasných listoch a 

obchodných podieloch . 

.,/' Bratislavský samosprávny kraj nemá organizačnú zložku v zahraničí . 

.,/' Prehl'ad spoločností, v ktorých má BSK majetkovú účasť 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou SSK: 

...... .ft mmIlfll i1J ,. . • 
1. župná, a.s. 20682421-76 € 20682421-76 € 

Bratislavská integrovaná doprava, as. 21571-oo€ 33195,00€ 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 22576,00€ 33200,00€ 

Eurovalley, as. 34oo,00€ 340 000,00 € 

Bratislavská regionálna koľajová doprava, as. 215092,61 € 2389917,90 € 

l.župná, a. s. 

~I ' , # , , , 

100% 

65% 

68% 

1% 

9% 

Založenie spoločnosti 1.župná, a.s. bolo za účelom realizácie investičného zámeru 

vybudovania oddychovo športového areálu na zabezpečenie športových potrieb v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja (Uznesenie č. 81/2008 zo dňa 29.10.2008 Zastupitel'stva 

Bratislavského samosprávneho kraja). 

Spoločnosť 1.župná, a.s. je materskou spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou 

akciovej spoločnosti Oanube Aréna. Zastupitel'stvo BSK Uznesením č. 29/2010 zo dňa 30.04.2010 

odsúhlasilo nepokračovať v realizácii prajektu multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke. 

Následne splnomocnilo predsedu BSK vysporiadať všetky zmluvné a právne vzťahy so 

zúčastnenými subjektmi v projekte multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke s cielom 

maXimálnej ochrany práva majetku BSK. 
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Spoločnosť 1. župná, a.s. ako jediný akcionár Danube Aréna, a.s. na základe viacerých 

skutočností navrhla kapitalizáciu svojej poh/'adávky do základného imania, úpravu základného 

imania (tak aby došlo k vysporiadaniu všetkých záväzkov spoločnosti Danube Aréna) a jej 

následnú riadenú likvidáciu . Kumulatívna poh/'adávka 1. župnej, a.s. je takmer vo výške 722 tis. 

EUR. 

V súčasnej dobe vystupuje spoločnosť 1. župná, a.s. ako Verite/' voči spoločnosti Danube Aréna, 

a.s. a celková istina predstavuje sumu 719095, 19 EUR. 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

Bratislavská integrovaná doprava bola založená 30. júna 2005 s cie/'om integrovať dopravné 

služby v bratislavskom regióne. Podl'a spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom 

Bratislavský samosprávny kraj a 35-percentným vlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 

2009 zmenila svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť 

so základným imaním 33300 EUR. Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu 

integrovanej dopravy na základe dohody s rozhodujúcimi dopravcami v regióne - Dopravným 

podnikom Bratislava, Slovak Lines, Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železnicami Slovenskej 

republiky. Do projektu sa postupne budú môcť pripojiť aj d'alšie dopravné spoločnosti. Po 

spustení integrovanej dopravy spoločnosť bude mať na starosti aj koordináciu dopravnej 

obslužnosti, aby sa zachovávali nadväznosti a stanovené intervaly v rámci taktovej dopravy, 

spracavávanie plánov dopravnej obsluhy, ako aj prerozde/'ovanie tržieb medzi jednotlivých 

dopravcov. 

Spoločnosť úzko spolupracuje s integrátormi verejnej dopravy z Českej republiky v rámci 

Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy, ktorej je členom. Najužšie kontakty má so 

spoločnosťou KORDIS JMK, spol. s r.o., ktorá riadi integrovaný dopravný systém v 

Juhomoravskom kraji. 

Regionálne cesty Bratislava, a. s. 

Regionálne cesty Bratislava, a.s., bola založená podl'a § 162 a nasl. § 172 Obchodného 

zákonníka zakladatel'skou listinou - zakladatel'skou zmluvou a v súlade s Uznesením 
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Zastupitel'stva BSK č. 21/2005 zo dňa 16.3.2005, z rozpočtovej organizácie Regionálne cesty 

Bratislava. Do obchodného registra bola zapísaná ku dňu 1.8.2005, odkedy začala svoju činnosť 

v nasledovnom predmete podnikania: 

~ Správa ciest v majetku BSK 

~ Údržba ciest v majetku BSK 

~ Iná činnosť 

furovalley, a.s. 

Euravalley je priemyselný a technologický park, leží iba 25 km severozápadne od 

hlavného mesta SR Bratislavy. Park je strategicky umiestnený v oblasti s významným 

ekonomickým, technickým a /'udským potenciálom. 

Bratislavská regionálna koľajová doprava, a.s. 

Bratislavská regionálna kol'ajová spoločnosť (BRKS) je železničný dopravca z Bratislavy, 

ponúkajúci svojim klientom medzináradné prepravné riešenia. BRKS má licenciu na 

prevádzkovanie nákladnej dopravy na celej sieti ŽSR, zabezpečuje však trakciu aj na úsekoch 

susedných krajín . BRKS ponúka kompletné služby ako prevádzkovate/' vlečiek, až po outsourcing 

opravárenských a terminálových služieb. 

7. Predpokladaný budúci vývoj BSK 

Rozpočet BSK na roky 2010 - 2012 bol schválený Zastupitel'stvom BSK na zasadnutí dňa 

11.6.2010 Uznesením Zastupitel'stva BSK č. 39/2010, v ktorom taktiež splnomocnilo predsedu 

BSK upravovať v priebehu roka rozpočet na rok 2010 v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
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BSK uzatvoril s Európskou investičnou bankou (ďalej len EIB) Zmluvu o poskytnutí 

finančných prostriedkov v celkovej výške 23,235 mil. EUR, ktoré je možné čerpať v piatich 

tranžach . BSK doteraz vyčerpalo dve tranže v celkovej výške 10438 783,78 EUR. 

Žiadosť o čerpanie druhej tranže podpísal predseda BSK, k čomu mu bola udelená právomoc 

Uznesením BSK č. 79/2010 zo dňa 05.11 .2010. V rámci druhej tranže sa finančné prostriedky 

budú čerpať na projekt Rekonštrukcie Gymnázia Grässlingová. Okrem tohto projektu sa budú 

realizovať ešte ďalšie tri projekty z oblasti cestnej infraštruktúry a to rekonštrukcie cestných 

mostov v Malackách, Senci a Tomášove. 

Finančné prostriedky EIB čerpané v tretej tranži budú použité predovšetkým v oblasti 

rekonštrukcií ciest II. a III. tretej triedy. Prebieha identifikácia jednotlivých projektov a pripravujú 

sa ich podklady. Ide o tieto projekty: 

• Mostný objekt cez potok Gidra 11/502 017 

Termín realizácie: september 2011 - október 2011 

• 2) cesta 111/50210 Do/'any, Podhájsky potok, rekonštruk. cesty v úseku 0,500 - 3,000 km 

Termín realizácie: september 2011- november 2011 

• 3) Obec Píla 

Termín realizácie: október 2011- december 2011 

• 4) cesta 111/0634 intravilán Dunajská Lužná a križovatka s 111/6360 

Termín realizácie: september 2011 - október 2011 

• 5) cesta 111/00240 a 111/00237 v Zohore 

Termín realizácie: september 2011 - október 2011 

• 6) rekonštrukcia mostu Č. 5037-3 v Tomášove -II. etapa 

Termín realizácie: august 2011 - október 2011 

Projekty sú v celkovej výške 6257375 EUR bez DPH. 

Nakolko Bratislavský samosprávny kraj počíta v budúcnosti so znížením celkového 

plnenia prijmov, rozhodol sa z dôvodu zabezpečenia plynulého výkonu samosprávnych činností 

prijať potrebné úsporné opatrenia /napr. presun realizácie projektov Európskej únie do roku 

2012, zníženie dotácie pre BID, a. s., v roku 2010 nebola realizovaná celoplošná valorizácia 

platov zamestnancov úradu, šetrenie v rámci jednotlivých programov, šetrenie na úrokoch 

z úverov, úver poskytnutý Dexia bankou Slovensko, a.s. sa plánuje vyplatiť jednorázovo, a i./. 
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8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Po 31.12.2010 nastali nasledovné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 

zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva BSK: 

• Zrušenie dcérskej spoločnosti Danube Aréna, a.s. 

Danube Aréna, a.s. bola dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti 1. župná. Táto mala v nej 

100% majetkovú účasť. Spoločnosť Danube Aréna sa zrušila Uznesením č. 57/2011 

Zastupite/'stva BSK zo dňa 24.06.2011 z dôvodu vyčerpania účelu založenia a vzniku spoločnosti. 

Zastupitel'stvo BSK Uznesením č. 29/2010 zo dňa 30.04.2010 odsúhlasilo nepokračovať 

v realizácii projektu multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke. 

• Súdny spor so spoločnosťou Slovak Lines, a.s. 

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. si podanou žalobou uplatňuje voči BSK stratu vyplývajúcu z výkonov 

dopravcu vo verejnom záujme za roky 2006 a 2008 v sume 3 139246,43 EUR. 

• Pokuta z Úradu pre verejné obstarávanie 

Úrad pre verejné obstarávanie udelil BSK pokutu vo vyše 828490,15 EUR v súvislosti s 

rekonštrukciou budovy gymnázia na Grässlingovej ulici v Bratislave. Pokuta bola udelená za 

zmluvy a dodatky, podpísané predchádzajúcim vedením, ktoré navýšili cenu rekonštrukcie školy. 

Rozhodnutie nie je právoplatné, nakolko BSK voči nemu podal opravný prostriedok (rozklad). 

9. Záver 

Rok 2010 bol tak ako predošlé roky poznačený pretrvávajúcou hospodárskou krízou. 

V jej dôsledku zaznamenal Bratislavský samosprávny kraj pokles svojich prímov a koncom roka 

musel pristúpiť napríklad k 15 % zvýšeniu daní z motorových vozidiel, aby zabezpečil základnú 

údržbu ciest II. a III. triedy a opravu najproblematickejších úsekov. Napriek nepriaznivej 

ekonomickej situácii sa Bratislavskému samosprávnemu kraju podarilo zrealizovať rekonštrukciu 

mosta v Malackách, opraviť most ponad dia/'nicu medzi Bratislavou a Trnavou, spájajúci Pezinok 

a Senec. Ďalej ukončil aj prvú etapu rekonštrukcie mosta v Tomášove a to všetko, aj keď 

nemôže na cestnú infraštruktúru čerpať prostriedky z eurofondov. 
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Na druhej strane sa však snaží využiť všetky možnosti získania prostriedkov z Európskej únie 

v oblastiach, v ktorých nie je z čerpania vylúčený. 

Aj napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj ukončil svoje hospodárenie za rok 

2010 so stratou treba pripomenúť, že sa mu podarilo udržať v dobrej ekonomickej kondícii 

prevádzku a chod 62 školských zariadení, na ktorých študuje viac ako 20 tisíc študentov. 

Rovnako zodpovedne prevádzkoval aj 16 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou, 

v ktorých sa kumuluje celkovo 29 druhov sociálnych služieb. 

A tak, aj navzdory neuspokojivej ekonomickej situácii sa Bratislavskému kraju podarilo 

hospodáriť zodpovedne a rovnako sa bude snažiť postupovať aj v budúcnosti. 

Prílohy 

./ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 

./ Súvaha k 31.12.2010 

./ Výkaz ziskov a strát k 31 .12.2010 

Ing. Pavol Frešo 

predseda 

./ Poznámky k 31 .12.2010 ako súčasť individuálnej účtovnej závierky (príl.l a 2) 
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Správa nezávislého audítora 

pre Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

Správa k účtovnej závierke 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2010, 
ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehl'ad významných účtovných zásad 
a účtovných metód a ďalšie vysvetl'ujúce informácie. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, 
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve Č. 431/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán 
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či 
už v dôsledku podvodu lebo chyby. 

Predseda je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu 
a používanie návratných zdrojov financovania podl'a zákona Č. 583/2004 Z.z. v platnom znení. 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe výsledkov auditu. 
Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podl'a týchto štandardov 
máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané 
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. 

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadíženosti kraja a overenie 
použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. 

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významných nesprávností 
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor 
berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá 
poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných 
okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. 
Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj 
primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej 
prezentácie účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre naše audítorské stanovisko. 
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Základ pre podmienené stanovisko 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku v súvahe na r. 043 je vykázané vo 
výške 136 246 tis. €. Účtovná jednotka nevykazuje v transferoch majetok zverený do správy 
zariadeniam v zriaďovatel'skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK), 
ktorý bol v minulosti financovaný z cudzích zdrojov a účtovaný v účtovníctve zariadení, a to vo výške 
3 715 tis. €. K rozdielu došlo nesprávnym klasifikovaním majetku v evidencii zariadení 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK a pri prechode na akruálne účtovníctvo v roku 2008, čo 
ovplyvňuje aj vykazovanie zúčtovacieho vzťahu voči zariadeniam v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK, 
ktorý súvisí s majetkom zvereným do správy. V transferoch nie sú tiež vykázané pozemky vo 
vlastníctve BSK, ktoré využívajú zariadenia v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK a ktoré prešli do 
vlastníctva BSK pri delimitácii majetku zo štátu. Jedná sa o pozemky v katastrálnom území Pezinok, 
Modra, Bratislava Nové Mesto, Nivy a Rača. Hodnota týchto pozemkov z predložených dokladov je 
1 816,8 tis. €. Vzhl'adom na to, že chyba v evidencii majetku podl'a zdrojov financovania sa týka 
zariadení v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK, uvedená skutočnosť bola zistená až v priebehu 
overovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009. 
V rámci overovanie konsolidovanej účtovnej závierky bolo tiež zistené, že v niektorých zariadeniach 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK je nesprávne ocenený dlhodobý majetok, ktorého vykazovaná 
hodnota je 02428 tis. € vyššia oproti skutočnosti, čo taktiež ovplyvňuje vykazovanú výšku 
zúčtovacieho vzťahu voči zariadeniam v zriad'ovatel'skej pôsobnosti BSK. 
Na základe uvedených nezrovnalostí je zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku, a tým aj celkové aktíva v súvahe k 31.12.2010, vykazované nižšie o sumu 3103,8 tis. €. 

Podmienené stanovisko 

Podl'a nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienené 
stanovisko, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja k 31 . decembru 2010 a výsledku jeho 
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov 

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky 
konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by 
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu 
Bratislavského samosprávneho kraja a návratných zdrojov podl'a nášho overenia je zhodný so 
stavom vykázaným v účtovnej závierke. 

30. marca 2011 

Audit consults, s.r.o. 
M. R. Štefánika 167/16 
017 01 Považská Bystrica 
Licencia SKAU Č. 323 

i , 

Ing. Ľubica Smatanová 
Zodpovedný audítor 
Licencia SKAU č.85 
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Príloha k opatreniu č. MF/24241/2009-31 

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01 

SÚVAHA 

k ........ ~.1: .. 1.?: .. ?9.1.9........ (v eurách) 

Účtovná závierka 

~ riadna 

O mimoriadna 

Za obdobie 

Mes iac r-:-Ro::..:..:ki--.---,----, 

Od I O I 1 I I 2 I O 11 I O I 
IČO 

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica a číslo 

PSČ Názov obce 

Mesiac Rok 
Do I 1 I 2 I r'--'-=I 2-'-i-1 -O "'-1 1"""1 --'0 I 

IBI r i a i t l i I s l lla l v lal I I I I I I 

Čís lo telefónu Číslo faxu 

e-mailová adresa 

Zostavená dňa: Podpisový záznam Podpisový záznam Podpisový záznam 
osoby zodpovednej osoby zodpovednej štatutárneho orgánu 
za zostavenie za vedenie alebo člena štatutárneho 
účtovnej závierky: účtovníctva : orgánu účtovnej jednotky: 

I~ 1"- I I ~ I '\ I la.. Ic I ~ 1-1 I ~~ 
. / 

/ľb . ft; ~ 



Učtovné obdobie Bezprostredne 
Číslo predchádzajúce 

Ozn. STRANA AKTív riadku účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

SPOLU MAJETOK 001 249255129 42204672 207050457 200909344 
.002+r .033+r .11 O+r .114 

Neobežný majetok r.003+r.011 +024 002 106479754 42094521 64385232 62530486 

Dlhodobý nehmotný majetok súčet 003 1 866174 1324362 541 812 370219 
r.004 až 010) 

!Aktivované náklady na vývoj (012) -
072+091 AÚ) 

004 C C O O 

Softwér (013) - (073+091 AÚ) 005 1237825 1 029853 207972 159755 

Ocenitel'né práva (014) - (074 + 091 AÚ) 006 514187 255486 258701 210465 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 
018)-(078+091 AÚ) 

007 O O O c' 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
019)-(079+091 AÚ) 

008 39024 39024 O ( 

Obstaranie dlhodobého nehmotného 009 7513f ( 75139 C 
maietku (041 )-(093) 
Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný 
maietok"(051)-(095 AÚ) 

010 C ( O C 

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 011 83668506 40770159 42898347 41214279 
",ž 023) 
Pozemky (031) - (092 AÚ) 012 4651 081 O 4651 081 4 181 378 

Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ) 013 C O C O 
Predmety z drahých kovov (033) - (092 
!AÚ) 

014 C O C O 

~tavby (021) - (081 + 092 AÚ) 015 70572 748 35021076 35551672 14279383 

Samostatné hnutel'né veci a súbory 
hnutel'ných vecí (022) - (082 + 092 AÚ) 

016 4647528 3588021 1 05950/ 1 360677 

Dopravné prostriedky (023) - (083+092 
!AÚ) 

017 2703862 1 882855 821 OO/ 970471 

Pestovatel'ské celky trvalých porastov 018 O O ( 33211: 
I--

025) - (085 + 092 AÚ) 
! Ilákladné stádo a ťažné zvieratá (026) - 019 O ( ( ( 

086 + 092 AÚ) 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 
028)-(088+092A(J) 

020 106 95~ 7353/ 33422 47522 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
029)-(089+092 AÚ) 

021 C C O C 

pbstaranie dlhodobého hmotného majetku 022 986327 20467C 781658 20341 633 
042)-(094) 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
maietok (052)-(095 AÚ) 

023 O O O O 

Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 024 20945073 O 20945073 20945987 
"'ž 032) 
Podielové cenné papiere a podiely v 025 20726581 O 20726581 20726576 
dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 
AÚ) 
Podielové cenné papiere a podiely v 026 O C C O 
~poločnosti s podstatným vplyvom (062) -
096 AÚ) 

Realizovatel'né cenné papiere a podiely 
063)-(096 AÚ) 

027 218493 ( 218493 O 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 
065)-(096 AÚ) 

028 O O ( ( 

Pôžičky účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ) 

O~9 O c ( ( 
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Učtovné obdobie Bezprostredne 
Číslo predchádzajúce 

Ozn. STRANA AKTív riadku účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ) 030 O O O O 

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) -
096 AÚ) 

031 O O O 219412 

Obstaranie dlhodobého finančného 032 C 
majetku (043)-(096 AÚ) 

O C O 

Obežný majetok 034+040+048 033 142614054 110150 142503904 138294548 
+060+085+098+104 
Zásoby súčet (r.035 až.r.039) 034 32767 O 32767 29615 

Materiál (112+119)-(191) 035 32767 O 32767 29615 

Nedokončená výroba a polotovary 036 O O O O 
121+122)-(192+193) 

Výrobky (123)-(194) 037 O O O O 

Zvieratá (124) - (195) 038 O O O O 

Tovar (132+139)-(196) 039 O O O O 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 040 136619269 O 136619269 133356477 
správy súčet (r.041 až 047) 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 041 234964 O 234964 221 581 
organizácií do rozpočtu zriad'ovatel'a (351) 
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 042 C O O C 
353) 
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a 043 136246152 O 136246152 13313488S 
vyššieho územného celku (355) 
Zúčtovanie transferov zo štátneho 044 O O O ( 
rozpočtu v rámci konsolidovaného 
elku(356) 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a 045 138153 O 138153 O 
vyššieho územného celku (357) 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu 046 O O O O 

i iným subjektom (358) 

i Zúčtovanie transferov medzi subjektami 047 O O O O 
verejnej správy (359) 
Dlhodobé pohl'adávky súčet (r.049 až 048 1898 O 1898 O 
~59) 
Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 049 O O O O 

iZmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 O O O O 

Pohl'adávky za eskontované cenné papiere 
313AÚ) - {391AÚl 

051 O O O O 

Ostatné pohl'adávky (315AÚ)-(391 AÚ) 052 O O O O 

Pohl'adávky voči zamestnancom 
335AÚ)-(391 AÚ) 

053 O O O O 

Pohl'adávky voči združeniu (369AÚ)-(391 
~Ú) 

054 C O O O 

Pohl'adávky a záväzky z pevných 
ermínovaných operácií (373AÚ)-(391 AÚ) 

055 O O O O 

Pohl'adávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 056 O O O O 

Pohl'adávky z vydaných dlhopisov 
375AÚ)-(391 AÚ) 

057 C O O O 

Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 058 C O O O 
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Učtovné obdobie Bezprostredne 
Číslo predchádzajúce 

Ozn. STRANA AKTív riadku účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

Iné pohl'adávky (378AÚ)-(391 AÚ) 059 1898 O 1 898 O 

Krátkodobé pohl'adávky súčet (r.061 až 
P84) 

060 586442 110150 476291 377 856 

Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 061 O O O O 

iZmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ) 062 O O O O 

Pohľadávky za eskontované cenné papiere 
313AÚ)-(391 AÚ) 

063 O O O O 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 
314)-(391 AÚ) 

064 O O O 67837 

Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 065 13442 8548 4893 12986 

Pohl'adávky z nedaňových rozpočtových 
príjmov (316)-(391 AÚ) 

066 O O O O 

Pohl'adávky z daňových a colných 
rozpočtových príjmov (317)-(391 AÚ) 

067 O C O O 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a 068 220333 99009 121 324 142735 
~yšších územných celkov a rozpočtových 
prganizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom (318)-(391 AÚ) 
Pohl'adávky z daňových príjmov obcí a 
~yšších územných celkov (319)-(391 AÚ) 

069 O O O O 

Pohl'adávky voči zamestnancom 
335AÚ)-(391 AÚ) 

070 617 O 617 517 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho pois!enia 
~ zdravotného poistenia (336)-(391 AÚ) 

071 C O O () 

Daň z príjmov (341)-(391 AÚ) 072 C O C c 
I pstatné priame dane (342)-(391 AÚ) 073 C O C C 
[- Daň z pridanej hodnoty (343)-(391 AÚ) 074 O O O C 

Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ) 075 C C O O 

Pohl'adávky voči združeniu (369AÚ)-(391 
AÚ) 

076 O C O O 

Pohľadávky a záväzky z pevných 077 O C O O 
ermínovanýchop_erácií(373AÚ)-(391 AÚ) 
Pohl'adávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 078 O O O O 
Pohl'adávky z vydaných dlhopisov 
375AÚ)-(391 AÚ) 

079 O O C O 

Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 080 O O O O 

Iné pohl'adávky (378AÚ)-(391 AÚ) 081 25727 2592 23134 150632 

Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 C C O O 
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami 
371AÚ) - (391 AÚ) 

083 75822 C 75822 O 

Transfery a ostatné zúčtovanie so 084 250500 C 250500 3150 
subjektami mimo verejnej správy 
372AÚ)-(391 AÚ) 
Finančné účty súčet (r.086 až 097) 085 4373232 ~ 4373232 4 530 60~ 

Pokladnica (211) 086 4 O 4 O 

Ceniny (213) 087 15797 O 15797 11 135 

Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 4357431 C 4357431 4519465 

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou 
~ko ieden rok (221 AÚ) 

089 O C O O 

4 



Učtovné obdobie Bezprostredne 
Číslo predchádzajúce 

Ozn. STRANA AKTív riadku účtovné obdobie 

Brutto KOrekcia Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 C O O Ol 
Príjmový rozpočtový účet (223) 091 O O C q 
Majetkové cenné papiere na obchodovanie 
251) - (291 AÚ) 

092 O C c d 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 
253)-(291 AÚ) 

093 O O O C 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 094 O O O O 
·edného roka držané do splatnosti 
256)-(291 AÚ) 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 
1(257)-(291 AÚ) 

095 O C C O 

Obstaranie krátkodobého finančného 096 O C C O 
maietku (259)-(291 AÚ) 
Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 
28)' 

097 O C O O 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 098 1000446 O 1000446 O 
dlhodobé súčet (r.099 až 103) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 099 1000446 O 1000446 O 
subjektom v rámci konsolidovaného 
elku(271 AÚ-291 AÚ} 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 100 O O O O 
pstatným subjektom verejnej správy (272 
~Ú)-(291 AÚ) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 101 O O O O 
podnikatel'ským subjektom (274 
~Ú)-(291AÚ) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
pstatným organizáciám (275 AÚ)~(291 AÚ) 

102 O C O O 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
!fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ) 

103 O C O O 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 104 O O O O 
krátkodobé súčet (105 až 109) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 105 O C O O 
~ubjektom v rámci konsolidovaného 
k;elku(271AÚ) - (291AÚ) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 106 O O O O 
pstatným subjektom verejnej správy (272 
~Ú)-(291 AÚ) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 107 O O O C 
podnikateľským subjektom (274 
~Ú)-(291AÚ)· 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 108 C C O O 
pstatatným organizáciám (275 AÚ)-(291 
~Ú) 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
fyzickým osobám (277 AÚ)-(291 AÚ) 

109 C O O O 

Časové rozlíšenie (r.111 až r.113) 110 161 321 O 161 321 84310 

Náklady budúcich období (381) 111 161 321 O 161 321 84310 

Komplexné náklady budúcich období (382) 112 O O O C 

Príjmy budúcich období (385) 113 O O O C 
Vzt'ahy k účtom klientov štátnej 114 O O O O 
pokladnice (účtová skupina 20) 
KONTROLNÉ ČíSLO súčet (r.001 až 888 996859193 168818686 828040507 80355306!i 
r.114) 
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Bezprostredne 
Ozn. STRANA PAsív Číslo Bežné účtovné predchádzajúce 

riadku obdobie účtovné obdobie 

a b b 5 6 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 115 207050457 200909344 
r.116+r.126+r.180+r.183 
Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123 116 171961765 173008433 

pceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r.119) 117 11 048915 11 0489H 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 118 O O 
l7áväzkov (+/-414) 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 119 11 048915 11 048915 
415) 
Fondy súčet (r.121 + r.122) 120 O O 
Zakonný rezervný fond (421) 121 O O 
Ostatné fondy (427) 122 . O O 

rv-ýsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125) 123 160912850 161 959518 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov (+/-428) 

124 16233592:: 161646769 

rv-ýsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 125 -142307:: 312749 
r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183) 
!záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173 126 32440658 27241034 

Rezervy súčet (r.128 až 131) 127 3017910 2191 199 

Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 O O 
Ostatné rezervy (459AÚ) 129 C O 
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 O O 

pstatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 3017910 2191 199 

!zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 O 508 
~účet (r.133 až r.139) 
ilúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 133 ( O 
brqanizácií do rozpočtu zriad'ovatel'a (351) 
ilúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 ( C 

ilúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho 135 ( O 
územného celku (355) 
ilúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 136 O C 
konsolidovaného celku(356) 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 137 ( 508 
územného celku (357) 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 138 O O 
subiektom (358) 
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej 139 O O 
správy (359) 
Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150) 140 30454 17648 

Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 O O 

Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 O O 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 O O 

iláväzky zo sociálneho fondu (472) 144 30454 17648 

iláväzky z nájmu (474AÚ) 145 O O 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 O O 

Pohl'adávky a záväzky z pevných termínovaných 
pperácií (373AÚ) 

147 O O 

Predané opcie (377 AÚ) 148 O O 

Iné záväzky (379AÚ) 149 C O 

rvydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 O O 
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Ozn. STRANA PAsív Číslo 
Bezprostredne 

Bežné účtovné predchádzajúce 
riadku obdobie účtovné obdobie 

a b b 5 6 
Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) 151 2975623 5212394 

Dodávatelia (321) 152 1774954 4095228 

iZmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 O O 

Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 1823 1 82;: 

Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 524 894 

Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 O 6783/ 

iZáväzky z nájmu (474AÚ) 157 O ( 

Pohl'adávky a záväzky z pevných termínovaných 158 O O 
operácií (373AÚ) 
Predané opcie (377 AÚ) 159 O O 

Iné záväzky (379AÚ) 160 712321 276406 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných 161 C O 
papierov a vkladov (367) 
Záväzky voči združeniu (368) 162 a O 

Zamestnanci (331) 163 260325 199216 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 O O 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 165 151746 126741 
7dravotného poistenia (336) 
Daň z príjmov (341) 166 O O 

Ostatné priame dane (342) 167 73929 47933 

Daň z pridanej hodnoty (343) 168 O C 

Ostatné dane a poplatky (345) 169 O C 

Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 O O 

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 C 396316 

I 
[rransfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
~ereinei správy (372AÚ) 

172 O a 

Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) 173 26416671 19819285 

Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 21013849 14853475 

! Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 175 589704 152692 

\ ~ydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - 176 O O 
! !f255AÚ) 

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 O O 

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 
~erejnej správy dlhodobé (273 AÚ) 

178 4813118 4813118 

I Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov 
~erejnej správy krátkodobé (273 AÚ) 

179 O O 

~asové rozlíšenie r.181 + r. 182 180 2648034 659877 

~ýdavky budúcich období (383) 181 O O 

~ýnosy budúcich období (384) 182 2648034 659877 

~zťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 183 O O 
účtová skupina 20) 

KONTROLNÉ číSLO súčet (r.115 až 183) 999 828399940 802977 499 
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Účtovná závierka o riadna 

,----, 
U mimoriadna 

Za obdobie 

Mesiac Rok 

Od I O I 1 I 1r--2-'-1 -O 1r--1-'-1 0----'1 

IČO 

Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica a čislo 

PSČ Názov obce 

Príloha Č. 2 k opatreniu Č . MF/25755/2007-31 

Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2 - 01 I 

vÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

k .. ...... ~~.:~~:~~~~......... (v eurách) 

Mesiac Rok 

Do I 1 I 2 I 1r-2-'1 -O '--11-'1 ---'0 I 

IBI r lai t I i Isl l lalvlal I Tri I I I 
Číslo telefónu 

e-mailová adresa 

Zostavená dňa: Podpisový záznam 
osoby zodpovednej 
za zostavenie 
účtovnej závierky: 

I ~ I " I Io I, I IL 101 'll ~ I ~~ 

Číslo faxu 

I I I 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej 
za vedenie 
účtovníctva : 

/12 /) / 

In 

Podpisový zázna 
štatutárneho orgá 

m--~ 

nu 
árneho 
ednotky: 

alebo člena štatut 
orgánu účtovnej j 

J~ 



Císlo Bezprostredne 
účtu Náklady Číslo Podnikatel'ská predchádzajúce 
alebo iadkll Hlavná činnosť činnosť Spolu účtovné obdobie 

skupiny 

a b c 1 2 3 4 
50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 408707 O 408707 452836 

501 Spotreba materiálu 002 264721 a 264721 266798 

502 Spotreba energie 003 14398E O 143986 186038 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných 004 C O O C 
dodávok 

504 Predaný tovar 005 O O O O 

51 Služby (r.007 až r.010) 006 14822136 O 14822136 25501684 

511 Opravy a udržiavanie 007 11 094264 O 11 094264 21 356805 

512 Cestovné 008 14891C C 14891C 109512 

513 Náklady na reprezentáciu 009 53816 O 53816 61178 

518 Ostatné služby 010 352514/ C 352514/ 397419C 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 5470526 O 5470526 5397407 

521 Mzdové náklady 012 386674/ a 386674/ 3942047 

524 ilákonné sociálne poistenie 013 1 161 436 O 1161436 1 195749 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 41997 O 4199/ 48870 

527 ilákonné sociálne náklady 015 40034E O 400346 195596 

528 Ostatné sociálne náklady 016 C O O 15145 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 110936 O 110936 107068 

531 Daň z motorových vozidiel 018 O O O O 

532 Daň z nehnutel'nosti 019 110540 O 110540 106898 

538 Ostatné dane a poplatky 020 397 O 397 169 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnost 
Ilr.022 až r.028) 

021 344893 O 344893 999586 

541 ilostatková cena predaného dlhodobého 022 3125/ O 31257 275347 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

542 Predaný materiál 023 C O C O 

544 ilmluvné pokuty, penále a úroky z 024 60 O 6C 15174 
omeškania 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z 025 9054 O 9054 338227 
omeškania 

546 Odpis pohl'adávky 026 54S a 549 9317 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 281645 a 281645 292534 

549 Manká a škody 028 22328 a 22328 68986 

55 Odpisy,rezervy a opravné položky z 029 4281219 O 4281 219 1537476 
prevádzkovej činnosti a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia (r.030+r.031 +r.036+r.039) 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a 030 1 113535 O 1 113531: 1 022792 
hmotného majetku 
Rezervy a opravné položky z 031 3167684 O 3167684 514684 
[prevádzkovej činnosti (r.032 až r.035) 

552 lrvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 032 O O C O 
činnosti 

553 rrvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 033 2912912 O 2912912 453999 
činnosti 

557 lrvorba zákonných opravných položiek z 034 C O C O 
[prevádzkovej činnosti 

558 lrvorba ostatných opravných položiek z 035 254772 O 254772 60685 
[prevádzkovej činnosti 



Císlo Bezprostredne 
účtu Náklady Číslo Podnikatel'ská predchádzajúce 
alebo riadkll účtovné obdobie 

skupiny Hlavná činnosť činnosť Spolu 

a b c 1 2 3 4 
Rezervy a opravné položky z finančnej 036 O O O O 
činnosti (r.037+r.038) 

554 [rvorba rezerv z finančnej činnosti 037 C C C O 

559 rrvorba opravných položiek z finančnej 038 O C O O 
činnosti 

555 ~účtovanie komlexných nákladov budúcich 039 C C C O 
období 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 498190 O 498190 460869 

561 Predané cenné papiere a podiely 041 C C O O 

562 Úroky 042 435833 C 435833 392193 

563 Kurzové straty 043 95C O 950 900 

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 O O O O 

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 O O O O 

567 Náklady na derivátové operácie 046 O O O C 

568 Ostatné finančné náklady 047 61407 O 61407 67777 

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 C O O O 

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 O O O O 

572 Škody 050 C O O O 

574 Tvorba rezerv 051 O O O O 

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 O O O O 

579 Tvorba opravných položiek 053 O O O O 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 054 37538563 O 37538563 37309513 
príjmov (r.055 až r.063 

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 055 O O O O 
do štátnych rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií 

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 056 C O O 7644 
ostatným subjektom verejnej správy 

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 057 C O a O 
subjektom mimo verejnej správy 

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 058 27104866 O 27104866 26633977 
z rozpočtu vyššieho územného celku do 
rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 059 O O O O 
vyššieho územného celku ostatným 
subjektom verejnej správy 

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 060 1043369, O 10433697 10667892 
vyššieho územného celku subjektom mimo 
~erejnej správy 

587 Náklady na ostatné transfery 061 C O O O 

588 Náklady z odvodu príjmov 062 C O O O 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 C O O O 

Účtové skupiny 50-58 celkom súčet 064 63475170 O 63475170 71766439 
(~001+~006+~011+~017+~021+~029+ 

r.040 +r.049+r.054) 
Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 9$4 193593195 O 193593195 215814002 



Císlo Bezprostredne 
účtu Výnosy, daň z príjmov Číslo Podnikatel'ská predchádzajúce 
alebo a výsledok hodpodárenia riadku Hlavná činnosť činnosť Spolu účtovné obdobie 

skupiny 

a b c 1 2 3 4 
60 iT"ržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až 065 54476 O 54476 53541 

r.068) 
601 iT"ržby za vlastné výrobky 066 O O O O 

602 rrržby z predaja služieb 067 54476 O 54476 53541 

604 iT"ržby za predaný tovar 068 O O O O 

61 iZmena stavu vnútroorganizačných zásot 069 O O O O 
Ifr.070 až r.073) 

611 !zmena stavu nedokončenej výroby 070 O O O O 

612 fZmena stavu polotovarov 071 O O O O 

613 !zmena stavu výrobkov 072 O O C O 

614 !zmena stavu zvierat 073 O O O O 

62 f6.ktivácia (r.075 až r.078) 074 O O O O 

621 ~ktivácia materiálu a tovaru 075 C O O O 

622 ~ktivácia vnútroorganizačných služieb 076 C O O O 

623 ~ktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 O O O O 

624 ~ktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 O O O O 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z 079 54128300 O 54128300 62676278 
Ipoplatkov (r.080 až r.082) 

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 O O O O 

632 Daňové výnosy samosprávy 081 5407589/ O 54075897 62623277 

633 Výnosy z poplatkov 082 5240:: O 52403 53001 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 1737922 O 1737922 4080916 
r.084 až r.089) 

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 19500C O 195000 2754368 

642 Tržby z predaja materiálu 085 O O O O 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z 086 147 O 147 712 
omeškania 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z 087 820 O 820 18683 
omeškania 

646 Výnosy z odpísaných pohl'adávok 088 O O O O 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 1 541 955 O 1 541 955 1 307152 

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ 090 279502 O 279502 177 548 
r.091 +r.096+r.099) 
Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti 091 279502 O 279502 177 548 
r.092 až r.095) 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z 092 O O O C 
prevádzkovej činnosti 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 093 278865 O 278861: 177 548 
činnosti 

657 Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej 094 O O C O 
činnosti 

658 Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej 095 637 O 63f O 
činnosti 

iZúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti 096 O O O O 
Ifr.097 až r.098) 



Císlo Bezprostredne 
účtu Výnosy, daň z príjmov Číslo Podnikatel'ská predchádzajúce 
alebo a výsledok hodpodárenia riadkll účtovné obdobie 

skupiny Hlavná činnosť činnosť Spolu 

a b c 1 2 3 4 
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 O O O O 

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 O O O O 

655 ~účtovanie komplex. nákladov budúcich 099 O C C O 
období 

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 60949 O 60949 102071 

661 ITržby z predaja ep a podielov 101 a c O O 

662 Úroky 102 12551 C 12551 65291 

663 Kurzové zisky 103 72 C 72 39 

664 ~ýnosy z precenenia ep 104 a O O O 

665 ~ýnosy z dlhodobého finančného majetku 105 O C O O 

666 ~ýnosy z krátkodobého finančného 106 C C O O 
majetku 

667 ~ýnosy z derivátových operácií 107 C C O O 

668 Ostatné finančné výnosy 108 48326 C 48326 36742 

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 109 4 O 4 12546 

672 Náhrady škôd 110 O C O 12546 

674 ~účtovanie rezerv 111 O O O O 

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 4 O .I! O 

679 ilúčtovanie opravných položiek 113 O O C O 

68 ~ýnosy z transferov a rozpočtových 114 O O O O 
príjmov v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 
organizáciách (r.115 až r.123) 

681 ~ýnosy z bežných transferov zo štátneho 115 O O O O 
rozpočtu 

682 ~ýnosy z kapitálových transferov zo 116 O O O O 
štátneho rozpočtu 

683 ~ýnosy z bežných transferov od ostatných 117 O O ( O 
subjektov verejnej správy 

684 ~ýnosy z kapitálových transferov od 118 O O ( O 
ostatných subiektov verejnej správy 

685 Výnosy z bežných transferov od 119 O O O O 
Európskych spoločenstiev 

686 Výnosy z kapitálových transferov od 120 O O O O 
Európskych spoločenstiev 

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných 121 O O O O 
subjektov mimo verejnej správy 

688 Výnosy z kapitálových transferov od 122 O O O ot 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 O O O O 

69 Výnosy z transferov a rozpočtových 124 5790972 O 5790972 4981659 
príjmov v obciach, vyšších územných 
celkoch a rozpočtových org. a 
prispevkových org. zriadených obcou 
alebo vyšším územným celkom (r.125 až 
r.133) 

691 ~ýnosy z bežných transferov z rozpočtu 125 O O O O 
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 
celku V rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených 
obcou alebo vyšším územným celkom 



Císlo Bezprostredne 
účtu Výnosy, daň z príjmov Číslo Podnikatel'ská predchádzajúce 

alebo a výsledok hodpodárenia iadku účtovné obdobie 
skupiny Hlavná činnosť činnosť Spolu 

a b c 1 2 3 4 
692 ~ýnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 126 O O O O 

obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 
celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených 
obcou alebo vyšším 
územným celkom 

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov 127 1649215 O 1 649215 1306323 
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov 
~erejnej spravy 

694 Výnosy samosprávy z kapitálových 128 166799 C 166799 144459 
ransferov zo štátneho rozpočtu a od iných 

subjektov verejnej správy 
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov 129 235989 O 235989 120059 

od Európskych spoločenstiev 
696 Výnosy samosprávy z kapitálových 130 O O O O 

ransferov od Európskych spoločenstiev 
697 rvýnosy samosprávy z bežných transferov 131 ( O O O 

od ostatných subjektov mimo verejnej 
správy 

698 rvýnosy samosprávy z kapitálových 132 11388 ( 11 388 11 130 
ransferov od ostatných subjektov mimo 
~erejnej správy 

699 rvýnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 133 3727582 O 3727582 3399687 
[príimov 
Účtová trieda 6 134 62052125 O 6205212f 72084560 
celkom(065+069+074+079+083+090+100 
+109+114+124) 
~ýsledok hospodárenia pred zdanením 
I/r.134 - r.064) (+/-) 

135 -142304f O -142304f 318121 

591 Splatná daň z príjmov 136 28 ( 28 5371 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 O O O ( 

I 
rvýsledok hospod. po zdanení r.135 - 138 -1423073 O -1423073 312749 
r.136, r.137) (+/-) 

Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138) 995 189282024 O 189 282 02~ 217 067 470 
-



Poznámky k individuálnej účtovnej závierke 

Poznámky k 31.12.2010 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 

Názov účtovnej jednotky Bratislavský samosprávny kraj 
Sídlo účtovnej jednotky Sabinovská 16, Bratislava 
Dátum založenia/zriadenia 15.12.2001 
Spôsob založenia/zriadenia Zriadenie zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve VUC 
ICO 36063606 
OIC 2021608369 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Výkon samosprávy v územnom obvode kraja 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
[8] riadna 
D mimoriadna 

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet Právnická osoba hospodáriaca s vlastným majetkom 
obyvatel'ov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie 
počet klientov atd'. 

a s vlastnými príjmami v súlade so zákonom 

2. Informácie o vedúcich predstavitel'och a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky 

Statutárny orgán /meno a priezvisko/ Pavol Frešo, predseda 
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 

185 
obdobia 
Počet riadiacich zamestnancov 38 
OrQanizačné členenie účtovnej jednotky stanovuje Organizačný poriadok Uradu BSK 

3. Informácie o organizáciách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti (OvZP) účtovnej jednotky 

Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
58 

jednotkou 
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 28 
jednotkou 
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou 5 

4. Rozpočtové organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky 

Zoznam RO tvorí prílohu č.1 

5. Príspevkové organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky 

Zoznam PO tvorí prílohu č.1 

6. Iné právnické osoby v zakladatel'skej pôsobnosti účtovnej jednotky 

Právna forma Názov právnickej osoby 
akciová spoločnosť Eurovalley 
akciová spoločnosť Bratislavská inteQrovaná doprava 
akciová spoločnosť Bratislavská regionálna kol'ajová spoločnosť 
akciová spoločnosť ReQionálne cesty BA 
akciová spoločnosť 1.Zupná 



Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

1. Účtovná závierka 

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svoJeJ 
činnosti. Účtovná závierka je zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podl'a 
slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách a postupov 
účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC. 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

Účtovné metódy a účtovné zásady boli aplikované v súlade s platným zákonom o účtovníctve s prihliadnutím 
na zmeny štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. 

Od 1. 1. 2009 sa účtovníctvo vedie v mene euro a účtovná závierka je zostavená v mene euro. 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

dopravné, montáž, iné 
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku 
do užívania. 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi - neevidujeme 

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. 

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri 
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. 
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. 
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

c) Zásoby 

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž a iné. 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. - neevidujeme 

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. 
určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). - neevidujeme 
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

d) Pohl'adávky 
Pohl'adávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohl'adávok sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady 
budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov 
je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto 
zistenom ocenení. 

h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 
opatrnosti tzn. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008. 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky 
budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou. -
neevidujeme 

I) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. Od roku 2008 sa kurzové 
straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

m) Účtovná jednotka nie je platitel'om dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platitel'mi 
DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhl'ujú na dve 
desatinné miesta smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná. 

Drobný nehmotný majetok od 33,19 € do 2.400 €, ktorý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov. 
Drobný hmotný majetok od 33,19 € do 1.700 €, ktorý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A Neobežný majetok 
I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
1. Prehl'ad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku lv celých euráchI 

a) OBSTARAVACIA CENA 

Názov Účet 
Riadok OC Prírastky Úbytky Presuny OC 
súvahy k 31.12.2009 + - + /- k31.12.10 

Aktivované N na vývoj 012 004 O O O O O 
Softvér 013 005 996.429 81.813 O +159.583 1.237.825 
Ocenitel'né práva 014 006 382.454 131.733 O O 514.187 
Drobný DNM 018 007 O O O O O 
Ostatný DNM 019 008 39.024 O O O 39.024 
Spolu 1.417.907 213.546 O +159.583 1.791.036 

b) OPRAVKY A OPRAVNE POLOZKY 

Názov Účty 
Riadok Oprávky, OP Prírastky U by tky Presuny Oprávky, OP 
súvahy k 31.12.2009 + - + /- k31.12.2010 

Oprávky a OP k 072/ 
aktivovaným N na 091 004 O O O O O 
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vývoj 
Oprávky a OP 073/ 
k softvéru 091 005 836.675 193.178 O O 1.029.853 
Oprávky a OP k 074/ 
ocenitel'ným právam 091 006 171.989 83.497 O O 255.486 
Oprávky a OP k 078/ 
drobnému DNM 091 007 O O O O O 
Oprávky a OP k 079/ 
ostatnému DNM 091 008 39.024 O O O 39.024 
Spolu 1.047.688 276.675 O O 1.324.363 

c) ZOSTATKOVA HODNOTA 

Názov Účty Riadok Zostatková hodnota Zostatková hodnota 
súvahy k31.12.2009 k 31.12.2010 

ZH aktivovaných N na vývoj /012/ -/072+091/ 004 O 
ZH softvéru /013/ -/073+091/ 005 159.755 207.972 
ZH ocenitel'ných práv /014/ -/074+091/ 006 210.465 258.701 
ZH drobného DNM /018/ -/078+091/ 007 O O 
ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 008 O O 
Spolu 370.220 466.673 

V evidencii DNM nastali počas obdobia roku 2010 nasledujúce významné zmeny: 
• zaradenie softw. Enterprise Desktop Platform vo výške 81.813 eur 
• zaradenie softw. z min. obdobia Geoportál -IS vo výške 159.583 eur 
• zaradenie licencie modulov pre 86 OvZP SPIN/REP vo výške 107.933 eur 
• zaradenie licencie PROe.biz PARK vo výške 23.800 eur 

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku lv celých euráchI 

a) OBSTARAVACIA CENA 

Názov Účet Riadok OC Prírastky U by tky Presuny OC 
súvahy k 31.12.2009 + - + /- k 31.12.2010 

Pozemky 

031 012 4.181.378 3.432.772 2.963.068 O 4.651.082 
Umelecké diela a 
zbierky 032 013 O O O O O 
Predmety z drahých 
kovov 033 014 O O O O O 

Stavby 
021 015 48.872.722 5.238.908 3.416.225 19.877.342 70.572.747 

Samostatné hnutel'né 
veci a súbory hnut. 
vecí 022 016 4.678.381 39.843 70.696 O 4.647.528 
Dopravné prostriedky 023 017 2.725.705 11.784 33.627 O 2.703.862 
Pestovatel'ské celky 
trvalých porastov 025 018 194.067 O 194.067 O O 
Základné stádo 
a ťažné zvieratá 026 019 O O O O O 
Drobný OHM 028 020 112.645 O 5.686 O 106.959 
Ostatný OHM 029 021 O O O O O 
Spolu 60.764.898 8.723.307 6.683.369 19.877.342 82.682.178 

b) OPRAVKY A OPRAVNE POLOZKY 

Oprávky, OP Prírastky Úbytky Presuny 
Oprávky, 

Názov Účty Riadok OP 
súvahy 

k 31.12.2009 + - + /-
k31.12.10 

OP k pozemkom 092 012 O O O O O 
OP k umeleckým dielam 
a zbierkam 092 013 O O O O O 
OP k predmetom 
z drahých kovov 092 014 O O O O O 
Oprávky a OP k stavbám 081 015 34.593.339 3.843.962 3.416.225 O 35.021.076 
Oprávky a OP k 082 016 3.317.703 341.014 70.696 O 3.588.021 
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samostatným hnuteľným 
veciam a súbo hn. V. 

Oprávky a OP 
k dopravným 
prostriedkom 083 017 1.755.235 161.247 33.627 O 1.882.855 
Oprávky a OP 
k pestovatel's. celkom 
trvalých porastov 085 018 160.852 33.215 194.067 O O 
Oprávky a OP 
k základnému stádu 
a ťažným zvieratám 086 019 O O O O O 
Oprávky a OP k drobnému 
DHM 088 020 65.123 14.100 5.686 O 73.537 
Oprávky a OP 
k ostatnému DHM 089 021 O O O O O 
Spolu 39.892.252 4.393.538 3.720.301 O 40.565.489 

c) ZOSTATKOVA HODNOTA 

Názov Účty 
Riadok Zostatková hodnota Zostatková hodnota 
súvahy k 31.12.2009 k31.12.2010 

ZH pozemkov /031 / - /092/ 012 4.181.378 4.651.081 
ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 O 
ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014 O 
ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 14.279.383 35.551.672 
ZH samostatných hnuteľných veci /022/ - /082+092/ 
a súborov hnuteľných. vecí 016 1.360.677 1.059.507 
ZH dopravných ~ostriedkov /023/ - /083+092/ 017 970.471 821.007 
ZH pestovatel'ských celkov /025/ - /085+092/ 
trvalých porastov 018 33.215 O 
ZH základného stáda a ťažných /026/ - /086+092/ 
zvierat 019 O O 
ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 47.522 33.422 
ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 O O 
Spolu 20.872.646 42.116.689 

Najvýznamnejší úbytok DHM: 
• Oprava minulých období- nezaevidované pozemky v účtovníctve vo výške 2.941.193 eur a následne 

zverené do správy SOŠ J. Jonáša 
• Vyradenie predajom nehnuteľnosti - dielne na Elektrárenskej ul. 1 vo výške 36.040 eur 
• Vyradenie škodou -zhorené motorové vozidlo VW Passat vo výške 33.627 eur 

Najvýznamnejšie prírastky DHM 
• Pozemky získané na základe Rozsudkov KS SR o priznaní vlastníckeho práva v prospech BSK vo 

výške 365.765 eur 
• Vyňatie zo správy SOŠ záhradníckej Malinovo budova Kaštiela s pozemkom vo výške 415.935 eur 
• Zaradenie zrekonštruovanej budovy Gymn. Grosslingovej vo výške 20.138.689 eur 
• Zaradenie Komplexného centra hydroterapie DSS Gaudeamus vo výške 2.165.705 eur 
• Zaradenie zrekonštruovanej budpvy DD Pezinok vo výške 724.012 eur 
• Zaradenie TZ mosta Malacky, most nad D1 Senec a most Tomášov vo výške 999.356 eur 

3. Prehl'ad o pohybe obstarania dlhodobého majetku lv celých euráchi 

a) OBSTARANIE DLHODOBEHO MAJETKU 

Názov Účty 
Riadok KZ Prírastky U by tky Presuny KZ 
súvahy k 31.12.2009 + - + /- k31.12.10 

Obstaranie DNM 041 009 O 288.685 213.546 O 75.139 
Obstaranie DHM 042 022 20.341.633 6.826.240 6.144.620 -20.036.925 986.328 
Obstaranie DFM 043 032 O O O O O 
Spolu 20.341.633 7.114.925 6.358.166 -20.036.925 1.061.467 
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b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty 
Riadok KZ Prírastky U by tky Presuny KZ 
súvahy k 31.12.2009 + - + /- k31.12.10 

OP k obstaraniu OHM 094 022 O 204.670 O O 204.670 
Spolu O 204.670 O O 204.670 

Opravné položky boli tvorené z dôvodu prechodného zníženia hodnoty OHM - nerealizovanie investičných 
akcií, išlo prevažne o projektové dokumentácie a prípravné práce k akciám: Most Angern, Synagóga Senec, 
MOS Modra, obchvat Pezinok -Modra, ZS Vrakuňa 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok KZ KZ 
súvahy k 31.12.2009 k 31.12.2010 

ZH účtu obstarania 
DNM /041/-/093/ 009 O 75.139 
ZH účtu obstarania 
OHM /042/-/094/ 022 20.341.633 781.658 
ZH účtu obstarania DFM /043/-/096/ 032 O O 
Spolu 20.341.633 856.797 

Investičné akcie v roku 2010: 
• Zaradenie zrekonštruovanej budovy Gymn. Grosslingovej vo výške 20.138.689 eur 
• Zaradenie Komplexného centra hydroterapie DSS Gaudeamus vo výške 2.165.705 eur 
• Zaradenie zrekonštruovanej budovy DD Pezinok vo výške 724.012 eur 
• Zaradenie technického zhodnotenia mosta Malacky, most nad 01 Senec a most Tomášov vo výške 

999.356 eur 

Významné prírastky na účtoch obstarania: 
• Prírastky obstarania OHM zahŕňajú záverečnú etapu rekonštrukcie Gymn. Grosslingova vo výške 

453.782 eur 
• Prírastky obstarania OHM zahŕňajú obstaranie projektovej dokumentácie pre OvZP v celkovej výške 

71.554 eur 
• Prírastky obstarania DNM zahŕňajú práce spojené s vypracovaním územného plánu BSK vo výške 

69.139 eur 

4. Prehl'ad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok lv celých euráchI 

a) O BST ARA VACIA CENA 
Riadok KZ Prírastky U by tky Presuny KZ Názov Účty súvahy k31.12.09 + - + /- k31.12.10 

Poskytnuté preddavky 
na DNM 051 010 O O O O O 
Poskytnuté preddavky 
na OHM 052 023 O 244.866 244.866 O O 
Spolu O 244.866 244.866 O O 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY - neevidujeme 

c) ZOSTATKOVA HODNOTA 

Názov Účty Riadok KZ Prírastky U by tky Presuny KZ 
súvahy k 31.12.09 + - + /- k31.12.10 

ZH účtu poskytnutých 
preddavkov na DNM /051/-/095/ 010 O O O O O 
ZH účtu poskytnutých 
preddavkov na OHM /052/-/095/ 023 O 244.866 244.866 O O 
Spolu O 244.866 244.866 O O 

Preddavky na OHM boli poskytnuté firmám Regionálne cesty Bratislava, a.s. za účelom realizácie 
rekonštrukcie mosta Malacky a mosta Tomášov vo výške 240.000 eur. 
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5. Spôsob a výška poistenia majetku 

• Malokarpatská knižnica Pezinok 1-863-005358 
Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám a proti vodovodným 

nebezpečenstvá, poistenie majetku proti krádeži a lúpeži, poistenie majetku proti vandalizmu, poistenie 
elektroniky. 

Ročné poistné: 547 € 
Poistné obdobie: 1.1. každoročne, na dobu neurčitú 

• NsP Malacky 1121023708 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, I'adovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla. 

Ročné poistné: 4 514 € 
Poistné obdobie: 3.8. každoročne, na dobu neurčitú 

• Poistenie nehnutel'nosti Sabinovská 16 Bratislava 1121007507 - nahradená zmluvou Č. 411010731 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, I'adovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus. 

Ročné poistné: 9 280 € 
Poistné obdobie: 2.9. každoročne, zmluva vypovedaná k 1.9.2010 

• Poistenie majetku a elektronických zariadení právnických osôb, poistná zmluva Č. 411010731 
Ročné poistné: 8.497,88 € 
Poistné obdobie: od 1.9.2010 na neurčito 

• Havarijné poistenie vozidiel BSK 951-00225-09 
Ročné poistné: 39 438 € 
Poistné obdobie: 15.8. každoročne, na dobu neurčitú 

• PZP vozidiel BSK 905-00456-98 
Ročné poistné: 9493 € 
Poistné obdobie: 1.1.-21.12. každoročne, na dobu neurčitú 

• PZP vozidiel RCB 3550013688 
Ročné poistné: 19 785 € 
Poistné obdobie: kvartálne 

• Havarijné poistenie vozidiel RCB 51-8001924 
Ročné poistné: 11 361 € 
Poistné obdobie: 1.1.-21.12. každoročne, na dobu neurčitú 

• Malokarpatské múzeum Pezinok 1121038008 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, I'adovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk 

Ročné poistné: 830 € 
Poistné obdobie: 1.1.-21.12. každoročne, do 30.11.2012 

• SOU Stavebné Ivanská cesta 21 Bratislava 1121037907 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, I'adovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus 

Ročné poistné: 332 € 
Poistné obdobie: od 1.4. každoročne, do 31.3.2013 

• GRANT 932 Informačný systém miestnej samosprávy 1121041208 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, I'adovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus 
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Ročné poistné: 332 € 
Poistné obdobie: od 1.4. každoročne, na dobu neurčitú 

• GRANT 934 Administratívna podpora pre rok 2007 - SSK 1121041308 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, ľadovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus 

Ročné poistné: 166 € 
Poistné obdobie: od 1.1. každoročne, na dobu neurčitú 

• GRANT 935 Administratívna podpora implementácie Programu susedstva HU-SK-UA pre rok 2007 
na úrovni SSK 1121041408 

Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 
krupobitie, ľadovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus 

Ročné poistné: 166 € 
Poistné obdobie: od 1.1. každoročne, do 31.12.2012 

• GRANT 940 1121055309 
Poistenie majetku pre prípad: požiar, blesk, výbuch explózia, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, víchrica, 

krupobitie, ľadovec, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, voda z vodovodných zariadení, 
ťarcha snehu a námrazy, náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk, krádež vlámaním, lúpežné 
prepadnutie, vonkajší vandalizmus, vnútorný vandalizmus 

Ročné poistné: 166-€ 
Poistné obdobie: od 6.11. a 6.5. každoročne po 83,-€ na dobu neurčitú 

• UNION poisťovňa 11 717167 
Poistenie zamestnancov poistníka a osôb vykonávajúcich činnosti v mene poistníka počas zahraničnej 

pracovnej cesty 
Ročné poistné: 550 € 

Zodpovednosť za škody 2202010107 
Ročné poistné: 166 € 
Poistné obdobie: od 2.9. každoročne, na dobu neurčitú 

6. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok - neevidujeme 

7. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky lv celých euráchI 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke V správe Úradu BSK V správe RO, PO 
právo 

Software 1237825 148959 

Oceniteľné práva 514187 3200 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 0,00 60302 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 39024 4010 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 75139 0,00 

Pozemky 4651081 64178 823 

Umelecké diela a zbierky 0,00 31 850 

Stavby 70572 748 129490234 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4647528 16018728 

Dopravné prostriedky 2703862 2356226 

Pestovateľské celky trvalých porastov 0,00 34726 

Základné stádo a ťažné zvieratá 0,00 2324 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 106959 1 116918 
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Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0,00 423230 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 986327 169710 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0,00 7601 

Dlhodobý finančný majetok 20945073 0,00 

Spolu: 106479753 214046841 

8. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo lv celých euráchI 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 
Suma v celých eurách 

právo 
Majetok v správe účtovnej jednotky IRO,POI O 
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnutel'ností, 
pričom účtovná jednotka majetok užíva O 
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veritel' 
o zabezpečovacom prevode práva O 
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 
zmluvy o výpožičke 23.597 
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu O 

Majetok, ktorý Új využíva na základe: 
• Zmluva o výpožičke č.1/2009 z MVaRR SR predstavuje motorové vozidlo pre účel plnenia úloh v 

rámci OP Bratislavský kraj. 
• Zmluvy o výpožičke č.2/2009 a 3/2010 z MVaRR SR predstavuje výpočtovú a kancelársku techniku 

pre účel plnenia úloh v rámci OP Bratislavský kraj 

II. Dlhodobý finančný majetok 
a) Prehl'ad o,pohybe dlhodobého finančného majetku lv euráchi 
b) OBSTARAVACIA CENA 

Názov Účet Riadok OC Prírastky Úbytky Presuny OC 
súvahy k 31.12.2009 + - + 1- k 31.12.2010 

Podielové CP 
a podiely v dcérskej 

Új 061 025 20.726.576 5 O O 20.726.581 
Real izovatel'né CP 063 027 O 218.493 218.493 

Ostatný DFM 069 031 219.412 O 919 -218.493 O 
Spolu 20.945.988 5 919 O 20.945.074 

c) OPRAVNE POLOZKY - neevidujeme 

d) ZOSTATKOVA HODNOTA 

Názov Účty 
Riadok Zostatková hodnota Zostatková hodnota 
súvahy k 31.12.2009 k 31.12.2010 

ZH podielo~ých CP a podielov 10611 - 10961 025 
v dcérskej UJ 20.726.576 20.726.581 
Real izovatel'né CP 10631 - 10961 027 O 218.493 
ZH ostatného DFM 10691 - 10961 031 219.412 O 
Spolu 20.945.988 20.945.074 

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach Izaokrúhlené na celé eurál 
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podielIriadky 025 až 031 súvahy/: 

Podiel Hodnota 
Hodnota 

Základné Podiel Új na vlastného 
vlastného 

Hodnota Hodnota 
Názov Právna imanie IZII Új na Zl imania 

spoločnosti forma spoločnosti spol. v 
hlasov. imania spol. 

spoločnos 
k31.12. k31.12. 

% 
právach k31.12. 

ti k 31.12. 
2009 2010 

v% 2009 
2010 

Eu rov all ey a.s. 340.000 1% 1% - - 3.319 3.400 
Bratislavská 
integrovaná 
doprava a.s. 33.195 65% 65% -13.363 - 21.577 21.577 
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Bratislavská 
reg.kol'.spol. a.s. 2.389.962 9% 9% - - 216.092 215.093 
Regionálne 
cesty BA a.s. 33.200 68% 68% 490.652 - 22.572 22.576 
1.Zupná a.s. 20.682.428 100% 100% 20.633.380 - 20.682.428 20.682.428 

Hodnota vlastného imania obchodných spoločností do zostavenia účtovnej závierky BSK nebola známa, 
nakol'ko účtovnej jednotke neboli do dňa zostavenia účtovnej závierky predložené účtovné závierky 
obchodných spoločností za účtovné obdobie 2010. 

IV. Dlhové cenné papiere a realizovatel'né cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný 
majetok 

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovatel'né cenné papiere Iriadky 027 až 028 
súvahy 

Riadok oe Prírastky U by tky Presuny oe 
Názov Účet súvahy k 31.12.2009 + - + /- k31.12.2010 

Realizovatel'né ep 063 027 o 218.493 218.493 

V zmysle zmeny postupov účtovania od 1.1.2010 boli preúčtované podiely v spoločnosti Eurovalley, a.s. 
a BRKS, a.s. z účtu 069 na účet 063. 

2. Dlhodobé pôžičky Iriadky 029 až 030 súvahy/: - neevidujeme 

3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku zaokrúhlené na celé eurá Iriadok 
031 súvahy/: 

Významné položky 
ostatného DFM 

Eurovalley, a.s. 
BRKS, a.s. 

B Obežný majetok 
I. Zásoby 

Hodnota 
31.12.2009 

3.319 
216.092 

Hodnota Poznámky 
k 31.12.2010 

v priebehu účtovného obdobia bol ODFM 
O preúčtovaný na realizovatel'né ep 
O -//-

1. Zásoby a opravné položky k zásobám Iriadky 035 až 039 súvahy/: 

Hodnota Hodnota Opis dôvodov 

Položka zásob 
Riadok v eurách Tvorba Zníženie Zrušenie v eurách tvorby, zníženia, 
súvahy k31.12. + - - k31.12. zrušenia OP k 

2009 2010 zásobám 
Materiál na sklade 

/112/ 035 29.615 - - - 32.767 -
OP k zásobám 

/191/ 035 O O O O O -
Spolu 29.615 O O O 32.767 -

2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 
obmedzené právo s nimi nakladať - neevidujeme 

II. Pohl'adávky 
1. Významné pohl'adávky podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchI 

Pohl'adávky 
Riadok Hodnota pohl'adávok Opis 
súvahy k 31.12.2010 

Dlhodobé 048 1.898 
- predpis výnosov z poskyt. fin výpomoci 
1.Župná splatných do r.2015 

Krátkodobé, z toho: 060 586.441 -
- poskytnuté prevádzkové 

preddavky /314/ 064 O -
- vyšlé refundačné faktúry za služby 

- ostatné pohl'adávky /315/ 065 13.442 spoiené s prenáimom 
- pohl'. z nedaň. prijm/318/ 068 220.333 - vyšlé faktúry a pohl'adávky za prenájom 
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- pohl'adávky voči - pohl'adávky za prekročenie limitu volaní 
zamestnancom /335/ 070 617 zo služ. mobilných telefónov 

- pohl'adávky za poistnú udalosť 
a prevzaté pohl'adávky zrušených zdrav. 

- iné pohl'adávky /378/ 081 25.727 zariadení 
- zúčtovanie ES /371/ 083 75.822 - pohl'adávky z projektov ES 

- poskyt. transf. subjektom - nevyúčtované transfery poskytnuté BIO, 
mimo VS /372/ 084 250.500 a.s. a v zmysle VZN 8/2005 

2. Opravné položky k pohl'adávkam lv celých euráchI 

Položka Riadok 
Hodnota Tvorba Zníženie Zrušenie Hodnota Opis dôvodov tvorby, zníženia, 

pohl'adávok súvahy 
k31.12. OP OP OP k31.12. zrušenia OP 

2009 + - - 2010 k pohl'adávkam 
315 - 6 065 388 O 388 O Autoservis A.S.M., zrušenie OP - úhrada 
315 - 6 065 241 240 O O 481 Gerlach Print, 100% OP - súdny spor 
315 - 6 065 232 5.957 O O 6.189 MF Transmission, 100% - súdny spor 
315 - 6 065 156 1.722 O O 1.878 XFLOR, 100% OP - súdny spor 

315 065 1.017 7.919 388 O 8.548 spolu OP k účtu 315 
318 - 5 068 43.080 O O O 43.080 Rendez, n.o., 100% OP, súdny spor 
318 - 5 068 198 3.579 O O 3.777 XFLOR, 100% OP - súdny spor. 
318 - 5 068 249 O 249 O O PRA International zrušenie OP - úhrada 

MF Transmission, 100% OP - súdny 
318 - 5 068 3.003 12.102 O O 15.105 spor 
318 - 5 068 1.139 5.603 O O 6.742 Gerlach Print, 100% OP - súdny spor 
318- 5 068 O 62 O O 62 Worldwide ClinicalT., 25% tvorby OP 
318- 5 068 O 745 O O 745 AZ KOVO, 25% tvorby OP 
318- 5 068 O 62 O O 62 Amgen GmbH, 25% tvorby OP 
318- 5 068 O 332 O O 332 V.Paulen DADOP, 25% tvorby OP 
318- 5 068 O 187 O O 187 ICON Clinical R., 25% tvorby OP 
318- 5 068 O 807 O O 807 Autoservis A.S.M., 25% tvorby OP 

Aktiva, 100% tvorba OP, vysoké riziko 
318 - 3.2 068 O 18.704 O O 18.704 neuhradenia 

Medirex, 100% OP, vysoké riziko 
318 - 29. 068 2.331 O O O 2.331 neuhradenia 

318 - 3 068 7.075 O O O 7.075 
p.Gruber, 100% OP, vysoké riziko 
neuhradenia 

318 068 57.075 42.183 249 O 99.009 spolu OP k účtu 318 
100% OP k prevzatým pohľadávkam 

378-1 ZOR 081 2.593 O O O 2.593 zruš. zdravot. zariadení 

Spolu 60.685 50.102 O 637 110.150 

3. Pohl'adávky podl'a doby splatnosti v celých eurách: 

Pohl'adávky podl'a doby splatnosti Hodnota k 31.12.2009 Hodnota k 31.12.2010 
Pohl'adávky v lehote splatnosti 261.203 478.298 
Pohl'adávky v lehote splatnosti - dlhodobé O 1.898 
Pohl'adávky po lehote splatnosti 177.338 108.143 
Spolu 438.541 588.339 

Významnú čiastku pohl'adávok po lehote splatnosti tvoria pohl'adávky voči spoločnostiam: 
• Centrum zdravia Rendez, n.o. vo výške 43.080 eur 
• MF Transmission, s.r.o. vo výške 21.293 eur 
• Nemocničná a.s. vo výške 8.880 eur 
• Autoservis A.S.M. S.r.o. vo výške 7.813 
• Gerlach Print s.r.o. vo výške 7.224 eur 

4. Pohl'adávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - neevidujeme. 

5. Pohl'adávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohl'adávok, pri ktorých má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - neevidujeme. 
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III. Finančný majetok 
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podl'a jednotlivých položiek súvahy lv 

celých euráchI 

Krátkodobý finančný Riadok Hodnota Prírastky Ubytky Hodnota 
majetok súvahy k 31.12.2009 + - k31.12.2010 

Pokladnica /211/ 086 O 255.219 255.215 4 
Ceniny /213/ 087 11.135 173.009 168.347 15.797 
Bankové účty /221/ 088 4.519.465 253.811.347 253.973.381 4.357.431 
Spolu 4.530.600 254.239.575 254.396.943 4.373.232 

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, 
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - neevidujeme 

3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - neevidujeme 

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/: 
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podl'a jednotlivých druhov 

Poskytnuté návratné Riadok Hodnota Prírastky U by tky Hodnota 
finančné výpomoci dlh. súvahy k 31.12.2009 + - k31.12.2010 

PNFV subjektom 
v rámci KC /271/ 099 O 1.000.446 O 1.000.446 

Návratnú finančnú výpomoc poskytol BSK svojej obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou 
1.Župná, a.s. na vysporiadanie záväzkov ana krytie nevyhnutných prevádzkových nákladov vo výške 
1.000.446 eur, ktorá je splatná do piatich rokov odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFV z rozpočtu BSK. 
Úrok bol dohodnutý vo výške 0,697% + 0,25% p.a. 

2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam - neevidujeme 

V. Časové rozlíšenie 
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchI 

Opis položky časového Riadok Hodnota 
rozlíšenia súvahy k 31.12.2009 

Náklady budúcich 
období spolu: 111 84.310 
Príjmy budúcich období 
spolu: 113 O 

Významné položky NBO tvorí /v celých eurách/: 
• hromadné poistenie flotily motorových vozidiel BSK: 
• poistenie majetku - budova NsP Malacky: 
• aktualizácia verzie VEMA 
• poistenie majetku a elektr. zariadení ÚBSK: 
• povinné zmluvné poistenie vozidiel RC BA: 
• hromadné poistenie motorových vozidiel: 
• Serverhousing OP Interact: 
• nájomné Divadlo LUDUS: 
• Microsoft, služby Premier support: 
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Prírastky 
+ 

161.321 

O 

23.445 
2.647 
3.556 
5.657 
3.175 

10.655 
17.424 

9.520 
82.114 

U by tky Hodnota 
- k31.12.2010 

84.310 161.321 

O O 



Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

A Vlastné imanie 
I. Vlastné imanie podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchI 

Názov položky 
Hodnota Zvýšenie Zníženie Presun Hodnota 

k 31.12.2009 + - + /- k31.12.2010 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov O O O O 
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 11.048.915 O O O 11.048.915 
Zákonný rezervný fond O O O O 
Ostatné fondy O O O O 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 161.646.769 3.837.810 3.148.656 O 162.335.923 
Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 312.749 O 1.423.073 - 312.749 -1.423.073 
Spolu 173.008.433 3.837.810 4.571.729 - 312.749 171.961.765 

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek lv celých 
euráchI 

Názov položky 
Hodnota Rozpis zostatkov vlastného imania jednotlivých položiek vlastného 

k31.12.2010 imania 
Oceňovacie rozdiely Rozdiel z precenenia DFM - nepeňažný vklad do spoločnosti 
z kapitálových účastín /415/ 11.048.915 1.župná,a.s. - pozemkov na základe znaleckého posudku 
Výsledok hospodárenia (VH) 
z toho: 160.912.850 
Nevysporiadaný VH Kumulácia výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné 
1428 - VH min. období! 5.896.378 obdobie, za r. 2009 preúčtovaný vo výške 312.749 eur 
Nevysporiadaný VH min. Zostatky účtov platných do 31.12.2007 preúčtované v zmysle novej 
rokov /428 - prev.mosl 137.201.664 metodiky účtovania od 1.1.2008 
Nevysporiadaný VH min. 
rokov /428 - 355.0PR/ 19.237.880 Významné opravy z minulých rokov 
Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie -1.423.073 

Zmeny VI v roku 2010: 
• Preúčtovanie výsledku hospodárenia z roku 2009 vo výške 312.749 

• Významné opravy minulých rokov zahŕňajú najmä: 
o poskytnutie nedoplatku za vykrytie straty za r. 2009 pre Slovak Lines vo výške 1.890.016 

eur: 428/221 
o oprava účtovania obstarania v min. rokoch: 
o Datalock - služby vo výške 867.923 eur: 428/042 
o Búracie práce obj. NsP Malacky vo výške 197.504 eur: 428/042 
o Vypracovanie stav.-tech. prieskumu vo výške 76.434 eur: 428/042 
o doúčtovanie odpisov za Geoportál vo výške 69.154 eur: 4281 551 
o oprava odpisov za NKP Kaštiel' Malinovo vo výške 290.123 eur: 081 1428 
o oprava duplicitne vytvorených rezerv na dovolenku v r.2009 vo výške 170.136eur: 

323/428 
o zaevidovanie pozemkov a následne zverenie do správy SOŠ J. Jonáša vo výške 

2.941.193 eur: 031 1428 
o ostatné významné opravy boli realizované v sume 76.885 
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B Záväzky 
I. Rezervy podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchI 

Položka rezerv 

Rezervy zákonné dlhodobé 
Ostatné rezervy 
Rezervy zákonné krátkodobé 
Ostatné krátkodobé rezervy 
v tom: 
- mzdy za dovolenku vrátane 
sociál neho zabezpečenia 
- nevyfakturované dodávky 
a služby 
- náklady na overenie, účtovnej 
závierky a výr?čnej správy 
týkajúcej sa I UZ a KUZ 
- odchodné zamestnancom 
- súdne spory 
- nedoplatok za stratu min.rokov 
Slovak Lines 
Spolu 

Významná tvorba rezerv: 
• súdne spory 

Výška Tvorba 
k 31.12.09 + 

O O 
O O 
O O 

342.445 141.116 

1.737.200 O 

28.554 49.115 
83.000 150.000 

O 2.493.381 

O 179.300 
2.191.199 3.012.912 

o Slovak Lines, a.s. vo výške 1.349.246 eur 
o Médius, S.r.o. vo výške 1.054.856 eur 

Použitie 
-

114.058 

1.737.200 

23.556 
75.957 

O 

O 
1.950.771 

o bývalí zamestnanci OP Interact vo výške 81.173 eur 

II. Záväzky 

Zrušenie 
-
O 
O 

228.387 

O 

O 
7.043 

O 

O 
235.430 

1. Záväzky podl'a doby splatnosti v celých eurách Iriadky 140 a 151 súvahy/: 

Záväzky podl'a doby splatnosti Výška k 31.12.2009 
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 17.648 
Záväzky v lehote splatnosti 17.648 
Záväzky po lehote splatnosti O 
Krátkodobé záväzky /r.151 / spolu z toho 5.212.394 
Záväzky v lehote splatnosti 2.483.289 
Záväzky po lehote splatnosti 2.729.105 
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 5.230.042 

Výška 
Predpokl. rok 

použitia 
k 31.12.2010 

rezerv 
-
-
-

141.116 2011 

O -

54.113 2011 
150.000 2011 

2.493.381 2011 

179.300 2011 
3.017.910 

Výška k 31.12.2010 
30.454 
30.454 

O 
2.975.623 
2.322.662 
652.961 

3.006.077 

Významnú čiastku záväzkov po splatnosti tvorí zádržná rata z faktúr spoločnosti SANEX, S.r.o. vo výške 
493.300 eur. 

2. Popis významných položiek záväzkov podl'a jednotlivých položiek súvahy v celých eurách 
a) Záväzky zo sociálneho fondu lv celých eurách/ 

Sociálny fond Rok 2009 Rok 2010 
Stav k 1 .januáru 26.201 17.648 
Tvorba sociálneho fondu 45.434 43.427 
Cerpanie sociálneho fondu 53.987 30.621 
Stav k 31.decembru 17.648 30.454 

b) Ostatné dlhodobé záväzky - neevidujeme 

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu - neevidujeme 
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III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci 
1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery lv celých euráchi 

Druh bankového Charakter 

úveru podl'a 
bankového 

splatnosti 
úveru 

Sadzba 
Dátum Výška 

/krátkodobý, 
/investičný, splatnosti k 31.12.2009 

dlhodobý/ 
prevádzkový 

a pod.! 

pohyblivá 
dlhodobý investičný 6M 2025 2.214.691 

Euribor+O,25% 

pohyblivá 
krátkodobý investičný 6M 2011 152.692 

Euribor+O,25% 

pohyblivá 
dlhodobý investičný 6M 

Euribor+1 ,2% 2024 6.000.000 

pohyblivá dlhodobý investičný 6M Euribor+1 % 2025 O 

pohyblivá krátkodobý investičný 6M Euribor+1 % 2011 O 
pohyblivá 

dlhodobý investičný 6M 
Euribor+O,15% 2038 6.638.784 

pohyblivá 

dlhodobý investičný 
6M 

Euribor+O,311 
% 2040 O 

pohyblivá 

krátkodobý investičný 
6M 

Euribor+O,311 
% 2011 O 

Spolu 15.006.167 

Úver z Dexia banky Slovensko má odklad splátok na 5 rokov, prvá splátka: 
Úver z EIB má odklad splátok na 7 rokov, prvá splátka: 
II. tranža EIB bez odkladu, prvá splátka: 
II. úver z Dexia banky Slovensko s ročným odkladom, prvá splátka: 

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy - neevidujeme 

Výška 
k 31.12.2010 

2.061.999 

152.692 

6.000.000 

2.639.733 

310.345 

6.638.784 

3.673.333 

126.667 
21.603.553 

25.9.2014 
15.9.2015 
15.3.2011 
25.10.2011 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci lv celých euráchi 

Poskytovatel' návratnej Učel Dátum Výška 

Popis 
zabezpečenia 

úveru 

- inkaso pohl'adávok 
- nevypovedanie 
zmluvy o ZBU v OTP 
Banke 

- inkaso pohl'adávok 
- nevypovedanie 

zmluvy o bankovom 
účte v OTP Banke 

- zmluva o úvere I. 
s Dexia banku bez 
zabezpečenia 

- zmluva o úvere II 
s Dexia banku bez 
zabezpečenia 

- zmluva o úvere II. 
s Dexia banku bez 
zabezpečenia 

- zmluva o úvere s EIB 

- zmluva o úvere s EIB 

- zmluva o úvere s EIB 

Výška 
výpomoci Druh NV Sadzba použitia splatnosti k 31.12.2009 k31.12.10 

pohyblivá - vykrytie výpadku 31.12.201 
Ministerstvo financií SR dlhodobá 6M vlastných príjmov z dane z 4.813.118 4.813.118 Euribor+ 3 

2% MV 
Spolu 4.813.118 4.813.118 

IV. Časové rozl íšenie 
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 

podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchi 

Opis položky časového Riadok Hodnota Prírastky U by tky Hodnota 
rozlíšenia súvahy k 31.12.2009 + - k 31.12.2010 

Výdavky budúcich 
181 O O O 0-

období spolu z toho: 
Výnosy budúcich období 

182 659.877 2.648.034 spolu z toho: 
384 - 1 výnosy BO 182 11.563 4.947 11.559 4.951 
384 - ... 351 RO 182 576 414 576 414 
384 - 200 kap.trans. 182 647.738 4.416.504 2.421.573 2.642.669 

Spolu 180 659.877 2.648.034 
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Konečný stav účtu 384-1 - súvisí s vopred uhradeným nájmom od spoločnosti SOMO, s.r.o .. 
Konečný stav účtu 384-351 RO - súvisí so zúčtovaním odvodu príjmov RO, ktoré časovo súvisia 
s budúcim obdobím. 
V obratoch účtu 384-200 KT je obsiahnuté zúčtovanie KT v rámci výdavkov na obstaranie výstavby 
Komplexného centra hydroterapie v DSS Gaudeamus, ktoré bolo vyfinancované z prostriedkov ŠR. 
Konečný stav zahŕňa zostatkovú hodnotu majetku obstaraného z prostriedkov ŠR a darov. 

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 lv celých euráchi 

Zúčtovanie do 

Kapitálový transfer Stav záväzku Príjem výnosov Zúčtovanie do Stav záväzku 
kapitálového bežného výnosov 

(KT) k 31.12.2009 
transferu účtovného budúcich období 

k 31.12.2010 

obdobia 
Dary pre SSK prevod 
správy RO od subj. mimo 130.073 O 4.932 O 125.141 
VS /384-200.70.RO, POt 
Dary pre SSK od subj. 
mimo VS/384- 134.408 11.909 18.365 O 127.952 
200.70.úrad/ 
KT zo SR /384-200.111/ 383.257 2.173.117 143.478 -2.231.478 181.418 
KT zo SR pre OvZP SSK 

O O 23.320 2.231.478 2.208.158 
/384-200.111.RO.PO/ 

Spolu 647.738 2.185.026 190.095 O 2.642.669 

Dary zahŕňajú: 
• nehnutel'ný majetok, ktorý SSK nadobudol Darovacou zmluvou od MO SR - bývalý vojenský areál 

Vajnory 
• odbočovací pruh (cesta) s pozemkom, ktorý bol Darovacou zmluvou získaný od spo\. AGIP, S.r.o. 
• DHM darovaný z projektu Infovek, ktorý majú v správe OvZP. 

KT zo ŠR - dlhodobý majetok obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu 
• výpočtová technika a softvérové vybavenie nadobudnutú z rôznych európskych projektov 

o z toho projekt Geoportál 
o ostatné projekty SSK 

• investícia pre DD Pezinok - technické zhodnotenie budovy 
• pozemky v Plaveckom Podhradí, ktoré SSK zakúpilo v roku 2002, kde finančné prostriedky boli 

zasielané cez štátny rozpočet 
• Komplexné centrum hydroterapie DSS Gaudeamus 
• nezaradená investícia projektu Cyklomost G944 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek lv celých euráchi 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma 

Tržby za vlastné výkony a tovar 
602 - Tržby z predaja služieb - poplatky 

54.476 
za súťažné podklady a etické komisie 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 61x O 
Aktivácia 62x O 
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy 54.075.897 

633 - Výnosy z poplatkov - správne 52.403 
poplatky 

Ostatné výnosy 
64x - Ostatné výnosy z prevádzkovej 

1.737.922 
činnosti 

641 - Tržby z predaja DM 195.000 
644 - Zmluvné pokuty, penále 147 
645 - Ostatné pokuty, penále 820 
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej 

1.541.955 
činnosti 
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Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 65x 279.502 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 653 - Ostatné rezervy z prevádzkovej 
činnosti 278.865 
658 - Ostatné opravné položky 
z prevádzkovej činnosti 637 

Finančné výnosy 66x 60.949 
662 - Uroky 12.551 
663 - Kurzové zisky 72 
668 - Ostatné finančné výnosy 48.326 

Mimoriadne výnosy 678 - Ostatné mimoriadne výnosy 4 
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 69x 5.790.973 
v obciach, VUC, a v RO a PO zriadených 693 - Výnosy VUC z BT zo štátu a iných 
obcou alebo VÚC subjektov VS 1.649.215 

694 - Výnosy VUC z KT zo štátu a iných 
subjektov VS 166.799 
695 - Výnosy VUC z BT od ES 235.989 
698 - Výnosy VUC z KT od ostatných 
subjektov mimo VS 11.388 
699 - Výnosu VUC z odvodu 
rozpočtových príjmov 3.727.582 

Spolu 62.052.126 

2. Výnosy v členení podl'a rozpočtových programov - neevidujeme 

3. Náklady - popis a výška významných položiek lv celých euráchi 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma 
Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 264.721 

502 - Spotreba energie 143.986 
Služby 511 - Opravy a udržiavanie 11.094.264 

512 - Cestovné 148.910 
513 - Náklady na reprezentáciu 53.816 
518 - Ostatné služby 3.525.146 

Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 3.866.747 
524 - Zákonné sociálne poistenie 1.161.436 
525 - Ostatné sociálne poistenie 41.997 
527 - Zákonné sociálne dávky 400.346 
528 - Ostatné sociálne dávky O 

Dane a poplatky 532 - Daň z nehnutel'nosti 110.537 
538 - Ostatné dane a poplatky 397 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 - ZC predaného DM 31.257 
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky 60 
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky 9.054 
546 - Odpis pohl'adávky 549 
548 - Ostatné náklady na PC 281.645 
549 - Manká a škody 22.328 

Odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy DM 1.113.535 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 553 - Tvorba ostatných rezerv z PČ 2.912.912 

558 - Tvorba ostatných opravných 
položiek z PČ 254.772 

Finančné náklady 562 - Uroky 435.833 
563 - Kurzové straty 950 
568 - Ostatné finančné náklady 61.407 

Mimoriadne náklady 57x O 
Náklady na transfery a náklady z odvodu 582 - Náklady na transfery zo SR 
príjmov ostatným subiektom mimo VS O 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu 
VÚC do RO, PO zriadených VÚC 27.104.866 
586 - Náklady na transfery z rozpočtu 
VÚC subjektom mimo VS 10.433.697 

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 28 
Spolu 63.475.199 
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4. Náklady v členení podl'a rozpočtových programov - neevidujeme 

5. Osobitné náklady lv celých euráchI 

Názov položky Suma nákladov k 31.12.2010 
Overenie účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) 30.696 
Iné uisťovacie služby O 
Daňové poradenstvo O 
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto 
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou: O 
- školenie O 

V sume 30.696 nie je zahrnutá tvorba rezervy na audit lÚZ a KÚZ za r.2010 v sume 49.115. Tá je vyčíslená 
v časti B I. Rezervy. 

6. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií - neevidujeme 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy 

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriad'ovatel'a lv celých 
euráchI 

Pohl'adávka voči RO 
V bežnom 

Odvody príjmov Stav 
účtovnom 

období prijaté 
bežného pohl'adávky 

Stav účtovného k 31.12.2010 
Popis zostatku účtu 351 pohl'adávky odvody príjmov 

obdobia z dôvodu 
Ipohl'adávkal 

k 31.12.2009 
minulých 

zúčtované do neprijatých 
účtovných 

výnosov odvodov 
období 

+ príjmov -
351 - Zúčtovanie odvodov 
rozp. príjmov RO - min. 
obdobie 221.587 158.849 172.226 234.764 
Spolu 221.587 158.849 172.226 234.764 

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriad'ovatel'a lv celých 
euráchI 

Záväzok voči RO 

Odvody príjmov 
Uhradené Stav 

Stav bežného 
odvody príjmov záväzku 

Popis zostatku účtu 351 záväzku účtovného 
bežného k31.12.2010 

Izáväzokl k 31.12.2009 obdobia 
účtovného z dôvodu 

+ obdobia neodvedených 
- odvodov príjmov 

351 - mimorozpočtových 
príjmov RO - bežné O 155.563 155.563 O 
351 - mimorozpočtových 
príjmov RO - pod.činnosť O 29.931 29.931 O 
351 - mimorozpočtových 
príjmov RO - kapitálovéné O 16.418 16.418 O 
Spolu O 201.912 201.912 O 
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3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých euráchi 

Názov zostatku Druh Príjem 
Zúčtovanie do Zúčtovanie Stav 

v členení podl'a štruktúry Stav transferu bežnéhol výnosov BÚO, do výnosov záväzku 

súvahy záväzku Ibežný, kapitálového 
resp. budúcich k31.12.10 

Iriadky súvahy 134 až k 31.12.2009 kapitálový transferu 
poskytnutie období z dôvodu 

1391 1 + RO,PO lúčet 3841 prijatých 
- - transferov 

357 - Ostatné 
zÚ,čtovanie rozpočtu 
vue 1357 - 100 RO PO 
DŠRI -1.315 bežný 39.923.315 39.923.697 O -1.697 
357 - BT pre neziskové 
org./357-100.NO.DŠRl O bežný 1.508.529 1.338.676 O 169.853 
357 - Ostatné 
zúčtovanie rozpočtu 
VÚC 1357 - 200 RO POl O kapitálový 52.099 17.099 O 35.000 
357 - Ostatné 
zúčtovanie rozpočtu 
VÚC 1357 - 2431 1.823 výnosy 1.230 2.158 O 895 
357 - Ostatné 
zúčtovanie rozpočtu 
VÚC 1357 - 400 SL! O bežný 1.063.585 1.063.585 O O 
357 - BT granty 
a projekty O bežný 888.790 1.139.669 O -250.879 
357 - KT granty 
a proiekty O kapitálový_ 2.061.177 O 2.152.502 -91.325 
Spolu 508 - 45.498.725 43.484.884 2.152.502 -138.153 

• Záporný stav účtu 357-100 RO PO DŠR - v sume -1.697 eur predstavuje pohl'adávku z titulu vytvorenia 
rezervy na nevyčerpanú dovolenku pracovníkov odboru školstva vo výške -1.713 eur a stav vrátených 
nevyčerpaných dotácií od RO a neodvedených vo výške 16 eur 

• Stav účtu 357-100.NO.DŠR v sume 169.853 eur tvorí nevyčerpaná dotácia z MF SR 107.428 eur, 
vrátená nevyčerpaná dotácia od NO a neodvedená 41.520 eur a nezúčtovaná dotácia 20.905 eur 

• Stav účtu 357-200 v sume 35.000 eur tvorí nevyčerpaná dotácia na kapitálový transfer pre RO BSK 
• Stav účtu 357-243 v sume 895 eur tvoria neodvedené výnosy zo ŠR za rok 2010 
• Obraty účtu 357-400 SL tvorí prijatý transfer od MF SR na vykrytie výpadku daňových príjmov, ktorý bol 

poskytnutý spoločnosti Slovak Lines, a.s. na služby vo verejnom záujme v doprave 
• Stav účtu 357-BT granty a projekty tvorí pohl'adávka vo výške nákladov, ktoré budú refundované v rámci 

národného spolufinancovania. 
• Stav účtu 357-KT granty a transfery tvorí pohl'adávka vo výške neuhradenej refundácie výdavkov na 

obstaranie Komplexného centra hydroterapie - grant 948 

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podl'a jednotlivých položiek súvahy lv celých 
euráchI 

Stav pohl'adáv ky 
Stav 

Názov zostatku Druh pohl'adávky 
v členení podl'a štruktúry k 31.12.2009 

transferu Prírastky Úbytky k 31.12.2010 
z dôvodu 

súvahy !riadky súvahy 
poskytnutých 

Ibežný, + - z dôvodu 
042 až 0471 

transferov 
kapitálovýl poskytnutých 

transferov 
355 - transfer RO, PO O kapitálový 16.926 16.926 O 
355 -111 ze Maj.PO O kapitálový 3.995 539 3.456 
355 -111 ze Maj.RO O kapitálový 2.227.483 22.782 2.204.701 
355 - 70 ze Maj.RO, 130.073 kapitálový O 4.932 125.141 
355 - 41 ze Maj.RO 96.336.159 kapitálový 1.221.495 2.036.244 95.521.410 
355 - 41 ze Maj.PO 36.668.657 kapitálový 2.948.238 1.225.451 38.391.444 
355-VUe O kapitálový 427.720 427.720 O 

S~olu 133.134.889 - 6.845.857 3.734.594 136.246.152 
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Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov - neevid ujeme 

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - neevidujeme 

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch v celých eurách 

Druh položky Opis položky Hodnota Učet 
Neobežný majetok OvZP DNM a OHM majetok v účt. 

evidencii OvZP BSK 214.388.404 771 
Dlžníci v evidencii Súdne spory O 755 
Prenajatý majetok výpočtová technika 23.597 754 
Materiál v skladoch civilnei ochrany Materiál CO 3.234 753 
Drobný NM v používaní Licencie, softvér 15.788 752 
Drobný HM v používaní Kancelársky nábytok, prístroje 1.018.474 751 
Spolu 75x 

Položky podsúvahového účtu 771 tvoria obstarávacie ceny DNM a OHM v účtovnej evidencii jednotlivých 
organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti BSK v analytickom členení podl'a druhu majetku. (viac viď Čl. III 
časť A bod 7) 

I. Iné aktíva a iné pasíva 
1. Iné aktíva a iné pasíva 

Iné aktíva: 

Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

Zoznam nehnutel'ného majetku, ktorý BSK využíva ale nevlastní: 
• Divadlo ARÉNA - pozemky pod parkoviskom využíva Divadla Aréna, ide o vlastníctvo HM SR 

Bratislavy - bez zmluvy (parkovisko) 
• Gymnázium J. Papánka, Vazovova, BA - k pozemku pod budovou p.č. 7999/1 nie je evidovaný 

právny vzťah na LV - budova vo vlastníctve BSK 
• Gymnázium, Pankúchova, BA - pozemky sú vo vlastníctve HM SR Bratislavy (LV 1748), budova 

vo vlastníctve BSK. 
• Gymnázium, Haanova, BA - pozemky sú vo vlastníctve HM SR Bratislavy (LV 1748), budova vo 

vlastníctve BSK. 
• Gymnázium, Malacky - nevysporiadané pozemky pod budovami a areálom školy - nie je evidovaný 

právny vzťah na LV 
• Stredná priemyselná školy elektrotechnická, Hálova, BA - pozemky sú vlastníctvom HM SR 

Bratislavy (LV 2159), budova vo vlastníctve BSK. 
• Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA - pozemky tvoriace areál školy 

sú vo vlastníctve SR - Správy účelových zariadení SAV (LV 1500), budovy vo vlastníctve BSK. 
• Stredná odborná škola podnikania, Znievska 2-4, BA - pozemky sú vlastníctvom HM SR 

Bratislavy (LV 1748), budovy vo vlastníctve BSK. 
• Stredná odborná škola zdravotnícka, Strečnianska 20, BA - pozemky sú vlastníctvom HM mesta 

SR Bratislavy (LV 1748), budovy vo vlastníctve BSK. 
• Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA - pozemok parc.č. 11915/2 (pod jedálňou školy) je naďalej 

predmetom súdneho sporu s HM SR Bratislavou (evidovaný na LV 1) 
• Stredná odborná škola (bývalá ZSŠ potravinárska), Farského 9, BA po zlúčení aj areál 

Harmincova 1 - pozemky (na Farského 9) sú vlastníctvom HM SR Bratislavy (LV 1748), budovy vo 
vlastníctve BSK. 

• Obchodná akadémia, Dudova 4, BA - pozemky sú vlastníctvom HM SR Bratislavy (LV 1748), 
budovy vo vlastníctve BSK. 

• Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA - k pozemkom pod areálom školy nie je 
evidovaný právny vzťah na LV. 

• Spojená škola (ZSŠ chemická), Račianska 78, BA - pozemky (parc.č. 13419/5, 13419/3, 13419/2) 
sú vo vlastníctve SR - Ministerstva hospodárstva SR (LV 4974), budovy sú vo vlastníctve BSK. 

• Spojená škola (ZSŠ odevná a gymnázium, Tokajícka 24, BA - pozemky sú vo vlastníctve SR -
Ministerstva hospodárstva SR. 
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• SOŠ (býv. sou pôšt a telekomunikácií), Hlinická 1, BA - pod budovami sú neusporiadané 
pozemky - nie je evidovaný právny vzťah v katastri nehnutel'ností na parcelu 

• SOŠ (SOU elektrotechnické), Rybničná 59, BA - BSK vedie súdny spor o vlastníctvo pozemkov 
• SOŠ automobilová (SOU strojárske), Jána Jonáša 5, BA - prebieha súdny spor s dedičmi 

pôvodných vlastníkov o pozemky v Devínskej Novej Vsi. 
• SOŠ technická (SOU strojárske), Vranovská 4, BA - areál školy tvoria neusporiadané pozemky 
• DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, BA - pozemky sú vo vlastníctve HM SR 

Bratislavy (LV 1748) 
• Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, BA - BSK vedie súdne spory 

o určenie vlastníckeho práva k pozemkom. 
• Poliklinika Karlova Ves - budova polikliniky - pozemky neusporiadané. 

Iné pasíva: 

Spoločnosť 1. župná, a.s. vystupovala od 21.12.2009 ako ručitel' aval zmenky vo výške 10.534.000,- eur pre 
spoločnosť Danube Arena, a.s., ktorá vystavila zmenku ako nástroj splácania úveru, ktorý mal byť 
poskytnutý spoločnosťou AIC Leasing & Finanz AG spoločnosti Danube Arena, a.s. za účelom výstavby 
multifunkčnej haly. Nakol'ko žiaden úver nebol vyplatený došlo k podpísaniu Dohody o urovnaní medzi 3 
aktérmi 1.Župná, a.s., Danube Arena, a.s. a spoločnosťou AIC Leasing, v zmysle ktorej 1.Župná získala 
zmenky za vyplatenú sumu 150.000 eur ako náhradu nárokov súvisiacich s uzatvorením zmluvy o úvere. 

Bankový účet prevzatý po zrušenej organizácii Nemocnica s poliklinikou Malacky vedený vo Všeobecnej 
úverovej banke, a.s. je zaťažený exekúciou. 

Prehl'ad súdnych sporov tvorí prílohu Č. 2 

2. Zoznam nehnutel'ných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou lv celých euráchi 

Inv.číslo Nehnutel'ná kultúrna pamiatka Hodnota celkom 
1/80100032 Kaštiel' Vel'ký Biel NKP Č. 553 66.486 

Spolu 66.486 

Zoznam organizácií v zriad'ovatel'skej pôsobnosti BSK, ktoré majú v správe NKP a evidujú ich na triede O vo 
svojom účtovníctve: 

• DSS Stupava 
• Hudobné a dramatické konzervatórium 
• Gymnázium Grosslingova 
• SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 
• SPŠ elektrotech. Zochova 
• SOŠ záhradnícka Malinovo 
• Divadlo Aréna 
• Malokarpatské múzeum Pezinok 
• Malokarpatské osvetové stredisko Modra 
• Jazyková škola Palisády 

3. Ostatné finančné povinnosti okrem tých, ktoré sú vedené v účtovníctve neevidujeme. 

Čl. IX 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, 

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky lv celých euráchi 

Členovia 
štatutárnych Členovia 

Členovia 
orgánov - Zastu pitel'stv a 

komisií 
predseda a - poslanci 

podpredsedovia 

Suma peňažných príjmov netto 84.644 236.006 1.129 
Iné - paušálne cest.náhrady O 29.643 O 
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Iné - cest.náhrad zahraničné 1.546 o o 
Spolu 86.190 265.649 1.129 

Čl. X 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch 

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb (v celých EUR) 

Spoločnosti, v ktorých má BSK finančný podiel Podiel v% 

1.Župná, a.s. 100 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 68 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 65 

Bratislavská regionálna kol'ajová spoločnosť, a.s. 9 

Eurovalley, a.s. 1 

2. Spriaznenými osobami sú najmä: 

Spoločnosti v hore uvedenej tabul'ke, štatutárny orgán - predseda BSK, podpredsedovia BSK, zamestnanci 
BSK, členovia valného zhromaždenia obchodných spoločností, štatutárne orgány RO a PO, poslanci, 
členovia komisií. 

BSK uskutočnilo v roku 2010 nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami: 

Transakcie s dcérskymi podnikmi rok 2010 poznámka 

Poskytnutá NFV na 

1.Župná, a.s. - poskytnutie NFV 1.000.446,-
vysporiadanie záväzkov a na 
krytie nevyhnutných 
prevádzkových nákladov 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

Za výkon správy majetku, 
- dodávatel'ské bežné faktúry 5.986.467,- údržba a rekonštrukcia ciest 

II. a III. triedy 

- dodávatel'ské kapitálové faktúry 999.357,-
Za rekonštrukciu mostov 
Senec, Malacky a Tomášov 
Refundácia poistného za 

- odberatel'ské refundačné faktúry 27.771 motorové vozidlá a zverený 
majetok a ref. náhrad~ škody 

-odberatel'ské faktúry 181.108 
Za nájomné a povinné 
zmluvné poistenie MV 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
- transfer na prevádzkové náklady 292.500,- Za služb~ osobnej dopravy 

Čl. XI 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu: 

Rozpočet BSK na roky 2010-2012 bol schválený Zastupitel'stvom BSK na zasadnutí dňa 11.6.2010 
Uznesením Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja č 39/2010, v ktorom taktiež splnomocnilo 
predsedu SSK upravovať v priebehu roka rozpočet na rok 2010 v súlade s §.14 ods.1 Zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet SSK na rok 2010 bol ovplyvnený neschválením rozpočtu na rok 2010 do 31.12.2009 
a následným rozpočtovým provizóriom od 1.1.2010 v zmysle § 11 Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podl'a ktorého ak rozpočet VÚC nie je 
schválený zastupitel'stvom VÚC do 31.12. bežného roku, hospodári v rozpočtovom provizóriu podl'a rozpočtu 
predchádzajúceho rozpočtového roka. 
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Zmena rozpočtu na rok 2010 schválená zastupitel'stvom SSK: 
schválená dňa 15.12.2010 uznesením č. 84/2010 

Ďalšie zmeny rozpočtu v roku 2010 boli realizované v zmysle a rozsahu Uznesenia Zastupitel'stva SSK 
č.39/2010 zo dňa 11.6.2010 a Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov. 

P ,. b - 'h flJmy ezne o rozpoc u v 

Zdroj Názov Schválený Rozpočet Skutočnosť 
rozpočet po zmenách k 31.12.2010 

111 zo štátneho rozpočtu 41.178.873 43.312.950 43.219.350 
1151 Európsky fond reg. rozvoja - ES 65.660 23.920 23.920 
1152 Európsky fond reil. rozvoja - ~R 7.725 793 793 

11E 
Finančný mechanizmus EHP 

17.799 3.154 3.154 
a Nórsky fin. mechanizmus 

1351 Európsky fond r~g_. rozvoja - ES 133.041 78.805 55.247 
1352 EFRR - spolufinancovanie - SR 19.888 12.800 3.425 

35 zo zahraničia O 470 O 

37 
Programy europ. územnej 

354.435 464.505 581.053 spolupráce 
41 vlastné príjmy VUC 54.196.101 55.126.117 55.398.935 
72e mimorozpočtové zdroje O O 644 

Spolu 95.973.522 99.023.514 99.286.521 

Výdavky bežného rozpočtu v EUR 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

001 Plánovanie, 111 zo štátneho rozpočtu 1 849720 1 156016 1 028891 

manažm.,kontrola 11E Finančný mechanizmus 17799 20478 18636 EHP a Nórsky fin. mech. 
11GA EFRR-2. etapa 650402 328377 234693 

37 zo zahraničia 313652 909106 900120 
41 vlastné príjmy VUC 1 938604 1 601 698 1 411 428 

Spolu 4770176 4015675 3593768 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

002 Propagácia 41 vlastné príjmy VUC 415000 415000 382463 
Spolu 415000 415000 382463 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

003 Interné služby 111 zo štátneho rozpočtu O 268816 268816 
41 vlastné príjmy VUC 6129410 7603667 6822425 

Spolu 6129410 7872483 7091241 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

004 Cestovný ruch 41 vlastné príjmy VUC 262600 201 950 186771 
Spolu 262600 201950 186771 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

005 Bezpečnosť 41 vlastné príjmy VÚC 2998 741 572 
Spolu 2998 741 572 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

006 Komunikácie 41 vlastné príjmy VUC 7729047 7729047 7728572 
Spolu 7729047 7729047 7728572 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

007 Doprava 111 zo štátneho rozpočtu O 1 063585 1 063585 
41 vlastné príjmy VUC 9681 205 7106182 7014017 
46 vlastné zdroje O 579742 579742 

Spolu 9681205 8749509 8657344 
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Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

008 Vzdelávanie 111 zo štátneho rozpočtu 14541 167 12909210 12909210 
41 vlastné príjmy VUC 5710728 3332916 3331 286 

Spolu 20251895 16242126 16240496 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

009 Sport 41 vlastné príjmy VUC 110000 59500 55192 
Spolu 110000 59500 55192 

Program Zdroj Názov výdavku 
Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

010 Kultúra 111 zo štátneho rozpočtu O 129062 129062 
41 vlastné príjmy VUC 2859779 2859779 2841 191 

Spolu 2859779 2988841 2970253 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

011 Sociál.zabezp. 111 zo štátneho rozpočtu 1 302370 1 538495 1 389547 
41 vlastné príjmy VUC 5480760 4336297 3243227 

Spolu 6783130 5874792 4632774 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

012 Zdravotníctvo 111 zo štátneho rozpočtu 0,00 70000,00 70000,00 
41 vlastné príjmy VUC 64880,00 60610,00 44888,19 

Spolu 64880,00 130610,00 114888,19 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený Rozpočet po Skutočnosť k 
rozpočet zmenách 31.12.2010 

013 Administratíva 41 vlastné príjmy VUC 6618669,00 4868669,00 4820124,16 
Spolu 6618669,00 4868669,00 4820124,16 
SUMAR 65678789 59148942 56474458 

P" k '1'1 'h ~t EUR ľlJmy apl a ove o rozpoc u v 

Zdroj Názov Schválený Rozpočet Skutočnosť 

rozpočet po zmenách k 31.12.2010 
111 zo štátneho rozpočtu O 62.080 62.080 

11E 
Finančný mechanizmus EHP 

1.755.181 2.061.177 2.061.177 a Nórsky fin. mech. 
1151 Európsky fond reQ. rozvoja - ES 1.673.749 O O 
1152 Európsky fond reg. rozvoja - SR 207.439 O O 
1351 Európsky fond reQ. rozvoja - ES 6.800 6.800 O 
1352 EFRR - spolufinancovanie SR 800 1.456 O 

37 zo zahraničia 89.474 O O 
43 z predaja majetku 6.000.000 195.000 195.000 

Spolu 9.733.443 2.326.513 2.318.257 

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený Rozpočet Skutočnosť 
rozpočet po zmenách k 31.12.2010 

001 
11E 

Finančný mechanizmus 
2155181 2061177 2061177 

EHP a Nórsky fin. mech. 
001 11GA EFRR -2.etapa 3594948 O O 
001 41 Vlastné príjmy VUC 3950 O O 
001 52 Bankové úvery bez štátnej 

O 116975 116975 
záruky 

001 Spolu: 5754079 2 178 152 2 178 152 
003 41 Vlastné príjmy VUC 6650402 566348 474468 
003 52 Bankové úvery bez štátnej 

O 5616160 5616160 
záruky 

003 Spolu: 6650402 6182508 6090628 
006 41 Vlastné príjmy VUC 1 000000 643 O 
006 52 Bankové úvery bez štátnej 

O 999357 999357 
záruky 

006 Spolu: 1000000 1000000 999357 
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010 111 Zo štátneho rozpočtu O 10000 10000 
010 Spolu: O 10000 10000 
011 111 Zo štátneho rozpočtu O 35000 O 
011 Spolu: O 35000 O 

SPOLU 13404481 9405660 9278137 

Rozpočet podl'a programového členenia je podrobnejšie rozpísaný v Záverečnom účte BSK za rok 2010. 

Čl. XII 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do 
dňa zostavenia účtovnej závierky 

Po 31.12.2010 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. 

V Bratislave, dňa 31. 1. 2... O 11 

Prílohy: 2x 
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Príloha č. 1 
Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriad'ovatel'skej pôsobnosti BSK 

E@ .....•... íJ!O -Skf!ZsMzar.1adenia .ď ',_ ;::1:: .~ ~ciresa leo . 

900 Gymnázium 1. mája 8,901 01 Malacky OO 160229 

901 Gymnázium Antona Bernoláka Lichnerova 69,903 01 Senec OO 160326 

902 SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3, 90001 Modra OO 162311 

903 Pedagog.a kultúrna akadémia Sokolská 6, 900 O 1 Modra OO 162787 

904 Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35, 852 03 Bratislava OO 605760 

905 Gymnázium Ladislava Novomeského Tomašikova 2, 827 29 Bratislava OO 605786 

906 Konzervatórium Tolstého 11, 811 06 Bratislava OO 605808 

907 Školský internát Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava OO 607 291 

908 SOŠ zdravotnícka Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava OO 607 304 

909 Gymnázium Karola Štúra Nám. Slobody 5, 900 01 Modra 17 050197 

910 Gymnázium Senecká 2, 902 O 1 Pezinok 17050201 

911 SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17319161 

912 Obchodná akadémia Nevädzova 3, 820 07 Bratislava 17327652 

913 SPŠ elektrotechnická Hálova 16, 851 O 1 Bratislava 17327661 

914 SOŠ podnikania Znievska 2-4, 851 06 Bratislava 17327717 

915 Športové gymnázium Ostredkova 10, 821 02 Bratislava 17337020 

916 Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava 17337046 

917 Gymnázium Ivana Horvátha 14, 821 03 17337062 

918 Gymnázium Hubeného č. 23, 834 08 Bratislava 17337071 

919 ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom mad'arským Dunajská 13, 814 84 Bratislava 17337089 

920 Gymnázium Grosslingova 18, 811 09 Bratislava 17337101 

921 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 30775302 

922 SPŠ dopravná Kvačalova 20,821 08 Bratislava 30775311 

923 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11, Bratislava 30775329 

924 SPŠ stavebná Drieňova 35,82664 Bratislava 30775337 

925 SPŠ elektrotechnická Zochova 9, 811 03 Bratislava 30775353 

926 Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2, 844 20 Bratislava 30775361 

927 SOŠ geodetická Vazovova 6, 811 07 Bratislava 30775370 

928 SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 30775396 

929 SOŠ knihovníckych a informačných štúdií Kadnárova 7,834 14 Bratislava 30775400 

930 Obchodná akadémia Račianska 107, 831 02 Bratislava 30775418 

931 Obchodná akadémia Dudova 4, 851 02 Bratislava 30775434 

932 Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 30778956 

933 Spojená škola Račianska 78, 836 02 Bratislava 42 128951 

934 Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 O 1 Pezinok 31 874452 

935 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 O 1 Senec 30797799 

936 Gymnázium Haanova 28, 851 04 Bratislava 30843413 

937 Školský internát Vranovská 2, 851 02 Bratislava 31 746624 

938 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, 831 02 Bratislava 31 787088 

939 SOŠ zdravotnícka Strečnianska 18, Bratislava 31 793 185 

940 SOŠ Gustáva Čejku Bratislavská 44, 900 45 Malinovo 31817483 

941 Spojená škola SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 42 128919 

,:' ~p~~ ~#:{:lifJne zariadenia .,' 
.,'.,:"' ... .,. 

101 DSS a zariadenie pre seniorov Kaštiel' Hlavná 13,90031 Stupava OO 364 193 



102 DSS pre deti Rosa Dúbravská cesta 1, 845 29 OO 603279 

103 DSS pre deti, dospelých a zariadenie podporovaného Mokrohájska 3,84408 Bratislava OO 603287 
bývania Gaudeamus 

104 DSS pre deti a dospelých Karola Matulaya Lipského 13,84101 Bratislava OO 604879 

105 DSS pre deti a dospelých Javorinská 7a, 811 03 Bratislava OO 604 950 

106 DSS pre deti Sibírska 69, 831 02 Bratislava OO 604 968 

107 DSS pre deti a dospelých Kampíno Haanova 36-38,85104 Bratislava OO 641413 

108 DSS pre dospelých SNP 38,90084 Báhoň OO 654 787 

109 DSS pre deti a dospelých Merema Pri starom mlyne, 900 O 1 Modra - OO 654 795 

110 DSS Plavecké Podhradie 18,90636 30798281 

111 DSS a zariadenie pre seniorov Rača Pri Vinohradoch 267, 831 06 30804191 

112 Integra DSS pre deti a dospelých Tylova 21, 831 04 Bratislava 30843251 

113 DSS Senec Detašované pracovisko Báhoň 30858348 

114 DSS pre deti Hestia Jesenského 12,90201 Pezinok 31105246 

115 DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného Furmanská 4, 841 03 Bratislava 31750761 
bývania Rozsutec 

116 DSS a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37,90201 Pezinok 31770398 

EO', ! pO;;,;ťiR&tsk~ ilíi:lilflenia ' ,,':,<::< •. • é ·;,;0;'{.{J! k ~~i:esa "" IČO.;é ;;'; 
, ; . ,',.",/:" 'Í~~::' j, ~. ;"" ,c{'.' '" .' 

201 SOS Komenského 27,90201 Pezinok OO 351 822 

203 SOŠ automobilová J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava OO 891 657 

204 SOŠ elektrotechnická Rybničná 59, 831 07 Bratislava OO 893 161 

205 SOŠ Ivanská cesta 21,82375 Bratislava 42128790 

206 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova 1, 821 09 Bratislava OO 893 463 

207 SOŠ Na pántoch 9,831 06, Bratislava OO 893 471 

208 SOŠ polygrafická Račianska 190, 83526 Bratislava OO 894 915 

209 SOŠ technická Vranovská 4, 851 02 Bratislava 17050332 

210 SOŠ Svätoplukova 2,821 08 Bratislava 17053871 

211 SOŠ Farského 9,851 01 Bratislava 17054281 

212 SOŠ Hlinická 1, 834 O 1 Bratislava 17055415 

213 SOŠ Račianska 105, 831 02 Bratislava 17314895 

214 Stredná umelecká škola Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 17314909 

215 Jazyková škola Palisády 38, 811 06 Bratislava 17319145 

216 Spojená škola Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 30866499 

217 SOŠ drevárska Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava 31 754 104 

218 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 31 780466 

219 Jazyková škola Vazovova 6,81107 Bratislava 31 787 142 

220 SOŠ dopravná Sklenárova 9,82109 Bratislava 31 797920 

222 SOŠ Kysucká 14, 903 01 Senec 36064386 

. PO ;.jÍf(I,~iu},~~ ~~r~~!~~ii{' "<Lv :8,Bf "Xt";!" J:i::;; . ., 
'. 

801 Bratislavské bábkové divadlo Dunajská 36, 811 08 Bratislava 1 OO 164879 

802 Malokarpatské osvetové stredisko Horná č. 20, 900 01 Modra 1 OO 180289 

803 Malokarpatské múzeum Štefánikova 4, 902 O 1 Pezinok 1 OO 350 095 

804 Malokarpatská knižnica Holubyho 5, 902 01 Pezinok 1 OO 513 032 

805 Divadlo Astorka Korzo 90 Suché Mýto 17, 814 99 Bratislava OO 678 350 

806 Divadlo Ludus Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 3, OO 893862 

807 Divadlo Aréna Viedenská cesta 10, 85101 30777810 
";' PO -zdt~yot!lictvo . ." • {',;i: . ..... , ,,' ;.;: . ';>, ';'~," •• :'."'., '. ." 
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704 Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 17336236 



PREHĽAD SÚDNYCH SPOROV Príloha č. 2 

Súdne spory INTERACT: 

Jedná sa o súdne spory so subjektmi vykonávajúcimi v uplynulom období aktivity pre 
nadnárodný Operačný program INTERACT II, na základe inominátnych zmlúv o poskytovaní 
služieb, uzatvorených podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník s BSK. 

Súdne spory INTERACT k 31.12.2011 

Ježo Hajduk Stromšíková Králik 

istina 19800 € 26400 € 56820 € 46922 € 

trovy v súd. konaní 

trovy práv. zastúpenia 

úrok z omeškania k 31.12.2011 

zmluvná pokuta k 31.12.2011 

Celkom € 

poznámky: Trovy v súdnom konaní 
spočívajú v zaplatenom súdnom 
poplatku za podanie žaloby, t.j. 6% z 
istiny. Súd BSK za podanie odporu 
zaviazal v dvoch prípadoch k úhrade 
2815 € a 1873 €. (tieto už boli 
uhradené) 

Trovy právneho zastúpenia sú uvedené 
ku dňu 08. 10. 2010 a sú vyčíslené za 2 
úkony služby právnej pomoci okrem 
prípadu Ježo - 3 úkony právnej pomoci. 
Na rok 2011, ak sa bude riadne 
pokračovať v súdnom konaní je 
predpoklad nárastu trov práv. 
zastúpenia oproti sume uvedenej v 
tabul'ke o 3 úkony v každom prípade 

1404€ 

1287,87 € 

3920€ 

8000€ 

34411,87 

predpoklad r. 
2011 : 429,29 € 
za 1 úkon x 3= 
1287,87€ + 
1287,87 = 
2574,74€ 

Súdny spor: BSK cla Dipl. Ing. Juraj Havaš 

1584€ 

1016,62 € 

5207,80 € 

10560 € 

44768,42 

predpoklad 
r.2011: 
508,31 € za 1 
úkon x 3 = 
1524,93 € + 
1016,62= 
2541,55 € 

4031€ 2815 € 

1300,91 € 1253,55 € 

11208,50 € 9255,86 € 

22728,10 € O 

96088,51 60246,41 

predpoklad 
predpoklad r. r.2011: 
2011: 650,455 626,775 € za 
€ za 1 úkon x 3 1 úkon x 3 = 

= 1951,365 + 1880,325 € + 
1300,91 = 1253,55 = 
3252,275 € 3133,875 € 

Jedná sa o súdny spor, po zrušenej príspevkovej organizácii BSK, Polikliniky Petržalka, 
Jankolova 6, Bratislava, kde si BSK ako právny nástupca tejto organizácie uplatňuje 
pohľadávku titulom bezdôvodného obohatenia za nevyúčtované finančné prostriedky (zálohy 
vybraté cez pokladňu) voči Ing. Havašovi, bývalom riaditeľovi tejto organizácie o zaplatenie 
1.561,84 EUR s Úľokom z meškania a titulom neoprávnene vyplatenej odmeny samému sebe 
(vrátenej odporcom do pokladne dňa 31. 07. 2008) Úľokov z omeškania vo výške 8 % p.a. zo 



" 

sumy l. 659,70 EUR, od 10.06.2006 do 31. 07. 2008, vo výške 284,62 EUR a trovy konania 
spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku a trovách právneho zastúpenia .. 
Proti uvedenému odporcovi je vedené aj trestné konanie na Okresnom súde Bratislava V, pre 
trestný cm sprenevery za neoprávnené vyplatenie odmeny samému sebe z 
finančných prostriedkov Polikliniky Petržalka. 
V uvedenom súdnom spore zastupovala BSK až do februára 2010, ako právneho nástupcu 
tejto zrušenej organizácie, advokátska kancelária JUDr. Michaely T6r6kovej, kedy došlo k 
odvolaní plnomocenstva na zastupovanie. 
Zaplatený súdny poplatok: 100,32 € 
Trovy právneho zastúpenia: 255,01 € 
Úrok z omeškania z 1.561,84 € do 31. 12.2011: 741,70 € 
Celkom (k 31. 12. 2011) : 2588,16 € (istina 1 + istina 2 + prísl.) 

Súdny spor: RNDr,. Tibor Kráľ cla BSK 
Na Úrad BSK bola dňa 15. ll. 2010 doručená výzva na vyjadrenie sa k žalobe a na 
predloženie spisov, v právnej veci žalobcu RNDr. Tibor Kráľ, Bratislava o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia Č. 105126/2010-SKO/1 zo dňa17. 8.2010, vedenej na Krajskom súde 
v Bratislave pod sp. zn. 2 S 330/1 O-ll. 
Napadnutou písomnosťou bol RNDr. Tibor Kráľ odvolaný z funkcie riaditeľa Strednej 
zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava. 

Prehľad: 

Podrobný Stádium Dátum vzniku Ciastka Vyčíslenie Percento 
popis súdneho rozpracovania súdneho sporu o ktorú sa celkových pravdepodobnosti 
sporu sporu vedie spor (ak nákladov, (viac ako 50 %) 

je vyčíslená) ktoré vyplynú 
zo súdneho 
sporu (istina + 
prísl.) 

Ing.JeŽo cla Vydaný 2010 19.800 € + Predpoklad 100 % 
BSK platobný rozkaz prísl. k31.12.2011: 

na 19.800 € 34.411,87 € 
s prísl., voči 
ktorému bol 
neskoro podaný 
odpor 

PhDr. Hajduk Prebieha súdne 2010 26.400 € + Predpoklad 75% 
c/aBSK pojednávanie prísl. k31.12.2011: 

44.768,42 € 
Ing. Podaný v lehote 2010 47.280 €+ Predpoklad 75% 
Stromšíková odpor proti plat. prís l. k31.12.2011: 
c/aBSK Rozkazu na 96.088,51 € 

47.280 € s prísl, 
dosiaľ nebolo 
vytýčené 

pojednávanie 
PhDr. Králik Podaný v lehote 2010 46.922 €+ Predpoklad 75% 
c/aBSK odpor proti plat. prísl. k31.12.2011: 

Rozkazu na 60.246,41 € 
46.922€ 

BSK c/aIng. Prebieha súdne 26.9.2006 1.561,84 € + 2.588,16 € 25% 
Havaš pojednávanie prísl., 284,62 € 
Ing. Král cla Zaslané 2010 - - 50% 
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BSK vyjadrenie 
k žalobe na KS 
BA, vec bude 
prejednaná bez 
nariadenia 
pojednávania 

Súdne spory vedené na oddelení investičných činností a správy majetku 

Jan Trojak cla Krajský úrad v Bratislave 
Okresný súd Bratislava III, č. k. 13C/33/2002, uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu 

Ipredaj bytu! 

Matilda Lednárová cla SOU obchodné, Na pántoch Inávrh Bratislavského samosprávneho 
kraja na vstup do konania! 
Okresný súd Bratislava III, Č. k. 6C/35/2000 o určenie vlastníctva a iné 
ISOU obchodné, Na pántoch! 

Bratislavský samosprávny kraj cla Hlavné mesto SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava I, Č. k. 26Cbl14612004 o neplatnosť právneho úkonu a určenie 

vlastníckeho práva 
IZákladná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarskými 

Bratislavský samosprávny kraj cla Hlavné mesto SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava I. Č. k. 30Cb/225/2004 o určenie vlastníckeho práva 
IDSS pre deti a dospelých Javorinská, časť Javorinskál 

Cirkevný zbor cla Krajský úrad v Bratislave o určenie vlastníctva a vydanie veci Okresný súd 
Bratislava I č.k. 9C/52511995 
IKonzervatóriuml 

Stredné odborné učilište nábytkárske IBratislavský samosprávny kraj vstúpil do konania! cla 
JUDr. Vojtech Agner, správca konkurznej podstaty UNICOMEX, spol. s.r.o. 
Okresný súd Bratislava II, Č. k. 14C/253/2002 o určenie vlastníctva 
ISOU nábytkárskel 

Bratislavský samosprávny kraj cla Hlavné mesto SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava III, Č. k. 26 Cb 61/2004 o neplatnosť právneho úkonu a určenie 

vlastníckeho práva 
IZdružená hotelová akadémia, Mikovínihol 

Bratislavský samosprávny kraj cla Hlavné mesto SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava II, č k. 7C/11512004 

I DSS ROZSUTEC Hontianska 12/ mimoriadne dovolanie 

Bratislavský samosprávny kraj cla Káčerová Nataša, Milan Jančík 
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Okresný súd Bratislava III, Č. k. 18C/1 04/2004 o neplatnosť právneho úkonu a určenie 
vlastníckeho práva 
ISOU elektrotechnickél 

Bratislavský samosprávny kraj cla 1. SR - Špeciálna základna škola s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským, 2. SR - Krajský školský úrad v Bratislave 
O určenie neplatnosti časti zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu a 
o určenie vlastníckeho a spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
Okresný súd Bratislava II, Č. k. 13C/11012003 
lObchodná akadémie Nevädzova! 
spor zastupuje advokátska kancelária Juraj Kuráň & Romana Marková, 
Miletičova Č. 1, Bratislava 

Bratislavský samosprávny kraj cla URBIA DEVELOPMENT s.r.o. 
Okresný súd Bratislava I, Č. k. 2lC 10812006 o určenie, že vecné bremeno zaniklo 
IŠtátnajazyková škola! 

Bratislavský samosprávny kraj cla HM SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava I. Č. k. 22C 61/2006 o určenie vlastníckeho práva 
IDSS Javorinská, časť Lubinská/ 

MURA T s.r.o. cla Bratislavský samosprávny kraj 
Okresný súd Pezinok, Č. k. 9C 49/2006 o určenie vlastníckeho práva 
IOA Pezinok! 

Bratislavský samosprávny kraj cla HM SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava II, Č. k. 15C 10 1/2006 o určenie vlastníckeho práva 
ISOU stavebné, Ivánska cesta! 

Aldor a spol. cla Bratislavský samosprávny kraj I nie sme žalovanou stranou v spore 
Okresný súd Bratislava 1., Č. k. llC 21/2000 o neplatnosť rozhodnutia 
IKonzervatórium - Konventná/ 

Rímskokatolícka cirkev cla 1. HM SR Bratislava 2. Bratislavský samosprávny kraj 
Okresný súd Bratislava III, Č. k. 43C 16/2007 o vydanie veci 
IZSŠ polygrafická, Račianska! 

Bratislavský samosprávny kraj cla Helena Liďáková a spol. 
Okresný súd Bratislava IV, Č. k. 16C 161/2008 o určenie vlastníckeho práva 
ISOU strojárske 1. Jonáša! 

Ing. Ján Šikra cla Poliklinika Karlova Ves 2. Bratislavský samosprávny kraj 
Okresný súd Bratislava IV, Č. k. l6C 2412006 o určenie vlastníctva 



IPoliklinika Karlova Vesi 

Bratislavský samosprávny kraj cla HM SR Bratislava 
Okresný súd Bratislava III, č. k. 22 C 61/2006 o určenie vlastníckeho práva 
IDSS Javorinská, časť Javorinskál 

Bratislavský samosprávny kraj cla HM SR Bratislava o určenie vlastníckeho práva 
Okresný súd Bratislava III, č. k. 19 C 130/2008 
IZSŠ polygrafická, Račianska! 

Ernest Kalman cla Bratislavský samosprávny kraj, Okresný súd Pezinok, 
vec - vydanie bezdôvodného obohatenia Irybníky vo Veľkom Blahovel č. k. 9C 88/09 

Žaloba o určenie vlastníckeho práva - Bratislavský samosprávny kraj cla SR v zastúpení SPF 
Okresný súd Pezinok I pozemky pri kaštieli vo Veľkom Bieli I č. k. 9 C 8512009 

Bratislavský samosprávny kraj cla František Veruzáb a spol. o určenie vlastníckeho práva 
č. k.: 6C 451/09-28 Okresný súd Malacky I pozemky pri Gymnáziu v Malackách! 

Bratislavský samosprávny kraj cla v 1.rade Anna Sajanová a spol. o neplatnosť právneho 
úkonu a určenie vlastníckeho práva, č. k. 11 C 323 12008-91 

Regina Viková cla SR - Metská časť Bratislava Staré mesto a spol.- BSK o určenie 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti č.k. 10C/52/1996 

Mgr. Silvia Vargová cla Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským - ochrana 
osobnosti, Okresný súd Pezinok č.k. 4C 49312008 

Ďalšie súdne spory: 

Spis č.k. 52CI192/20 1 0- vedený na OS Bratislava II. 
Navrhovateľom v spore je Bratislavský samosprávny kraj. 
Odporcom v spore je XFLOOR, s.r.o., Stará Ivánska cesta IIA, Bratislava. 
Prejednávaná vec: o zaplatenie sumy 580,70 € s príslušenstvom: 
Úhrada faktúry č. ORF/057/09 na sumu 313,02 € 
Úhrada faktúry č. 010138109 na sumu 267,68 € 
Úrok z omeškania 9% p.a. zo sumy 580,70 € 
Zmluvná pokuta 0,2 % zo sumy 267,68 € 
Súdny poplatok 59,50 € 
Pojednávanie vytýčené na deň 4.2.2011 
Dátum vzniku súdneho sporu: 25.5.2010 
Spis č.k. 32 Ro11424/2010- vedený na OS Bratislava II. 
Navrhovateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
Odporca: MF TRANSMISSION, s.r.o. Trenčianska 67317, Bratislava 
Vo veci: o zaplatenie sumy 2.973,18 € s príslušenstvom (neuhradené faktúry za nájom 
nebytových priestorov 



Vydaný platobný rozkaz: právoplatný dňa 7.10.2010 
Konajúci súd uložil odporcovi: 

Uk.ladá odporcov •. aby do 15 elní oelo dría doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovatel'ovi 
sumu 2 973.18 € 
.. s Crrokom z omeskania vo výške 9 %, p.a. zo sumy 698.52 € počnúc dňom 16.06.2009 až do zaplatenia. 
zmluvnL' pokutu vo výš),e 0.2 % zo sumy 698.52 € počnLrc dllom 16.06.2009 za každý dell omeškania až 
do zaplatenia, 
- s úrokom z omeškania vo výške 9 %, p.a. zo sumy 758,22 € počnl'c dňom 23.06.2009 až do zaplatenia. 
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zo sumy 758,22 € počnúc dňom 23.06.209 za každý derí omeškania až 
do zaplatenia. 
- s Crrokom z omeškania vo výške 9 % p.a. zo surny 758.22 € počnúc dňom 24.07.2009 až do zaplatenia, 
zmluvnú pokutu vo výšl,e 0.2 % zo sumy 758.22 € počnúc dllom 24.07.2009 za každý deň omeškania až 
do zaplatenia . 
.. s (irokom z omeškania vo výške 9 'Yo p.a. zo sumy 758.22 € počnúc dňom 18.08.2009 až do zaplatenia. 
zmluvnú pOkutu vo výške 0,2 % zo sumy 758,22 € počnClc dňom18.08.2009 za každý deň omeškania až 
do zaplatenia 
a nailmdil trovy konania vo výške 308.00 € alebo. aby v tej istej lehote podal odpor na tomto sude. 

Dátum vzniku súdneho sporu: 25.5.2010 

Spis Č.k. 7C1165/2010 je vedený na OS Bratislava II. 
Odporcom v spore je Bratislavský samosprávny kraj. 
Navrhovateľomje Generix a.s., Karadžičova, Bratislava - spoločnosť (postupník), ktorej boli 
postúpené pohľadávky Perspektívy Družstevnej zdravotnej poisťovne. 
(Jedná sa o záväzky zrušenej Polikliniky Senec, ktorej zriaďovateľom bol BSK). 
Spoločnosť Generix, a.s. vymáha súdnou cestou úroky a poplatky z omeškania z týchto 
postúpených pohľadávok. 
Vo veci: o zaplatenie sumy 8.104,18 € 
Dátum vzniku súdneho sporu: 19.7.2010 
Rozsudok doručený BSK: 22.12.2010 
Súd konanie o zaplatenie 2.975,93 € zastavil 
Vo zvyšku návrh zamietol. 
Potrebné overiť právoplatnosť rozsudku. 
Vyhratý spor. 

Spis č.k. 17C1132/2009 je vedený na OS Bratislava II. 
Navrhovateľ: Brezníková Jana, byt. KAplná 215 
Odporca v 4. rade Bratislavský samosprávny kraj 
Dátum vzniku súdneho sporu:26.6.2009 
Vo veci: o zaplatenie 12.247, 16 € 
Dňa 7.4.2010 žalobca zobral voči BSK ako odporcovi v 4. rade žalobu späť. 

SLOVAK LINES a.s. /Bratislavský samosprávny kraj 
O zaplatenie 3 139246,43 € s príslušenstvom 
Poznámka: 

Spor o doplatok straty vyplývajúcej z výkonov dopravcu vo verejnom záujme za roky 
2006 a 2008. 
Suma 3 139 246,43 € bola znížená o 3 splátky, zostatok sumy je vo výške 1 349246,43 €. 

PEŤKOV ÁlBratislavský samosprávny kraj 
Žaloba o vrátenie daru - pozemok k.ú. Svätý Jur 



MÉDIUS s.r.o.lBratislavský samosprávny kraj 
O zaplatenie 2 109 712,3 O € s príslušenstvom 
Pozn. Náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím správneho orgánu. BSK je 
spoločne žalovaný s Ministerstvom zdravotníctva SR, v prípade neúspechu by mal BSK 
hradiť yz žalovanej sumy. 


