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Podľa ustanovenia § 19c a § 19d zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 227/2019 z 13. 12. 2019 
a na základe Poverenia zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja č. 04/2020 
z 28. 01. 2020 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja v termíne 
od 03. 02. 2020 kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho 
rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby 
„Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6,  Bratislava 
a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16,  Bratislava zo dňa 
01. 10. 2018 (ďalej len „zmluva“). 

 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 

a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo 
jej časti, dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy, dodržiavanie uzatvorených zmlúv 
orgánom verejnej správy a dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných 
financií v súvislosti so zabezpečením financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie 
stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“. 
 
Kontrolovaný subjekt: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, 
IČO: 36063606 (ďalej len „povinná osoba“ resp. „BSK“). 
 
Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: 
 
Zistenie č. 1: 
 

Realizáciou zákazky „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ v celkovej 
výške 6 0000 000,00 EUR bez DPH, t. j. 7 200 000,00 EUR s DPH prostredníctvom právnickej 
osoby Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO: 35947161 
(ďalej len „RCB a.s.“) v kontrolovanom období, t. j. v čase existencie súkromného kapitálu 
na základnom imaní spoločnosti RCB, a.s. došlo zo strany BSK k porušeniu ustanovenia 
§ 10 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „(1)Verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať 
podľa tohto zákona. (2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“.   

 
Súčasne BSK nedodržal podmienku uvedenú v čl. 2 ods. 6 zmluvy, podľa ktorého bol 

prijímateľ povinný pri použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu postupovať 
v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

 
BSK nepostupoval v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné 
prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.  

BSK  svojim konaním porušil finančnú disciplínu podľa § 31 písm. j) zákona 
č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, 
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.  
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Zistenie č. 2: 
 

Nenaplnením cieľa finančnej kontroly, ktorým bolo zabezpečenie dodržiavania 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 
a realizácii finančnej operácie alebo jej časti došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 3 písm. a) 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 22. 01. 2021.  


