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VÝSLEDKY KONTROLY   
 

súladu návrhu vyrovnania záväzkov medzi Bratislavským samosprávnym 
krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava, a. s. s uznesením 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 284/2020 
zo dňa 04. 09. 2020 

 
povinná osoba 

 
Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16 

820 05 Bratislava 25 

IČO: 36063606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

február 2021 
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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. 338/2021 z 15. 01. 2021 
a na základe Poverenia zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja č. 03/2021 
z 19. 01. 2021 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja kontrolu súladu 
návrhu vyrovnania záväzkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou 
Regionálne cesty Bratislava a. s. s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 284/2020 zo dňa 04. 09. 2020 v Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „povinná osoba“).  

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných noriem Bratislavského samosprávneho kraja pri úhrade 
nárokov spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a. s. z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa 
02. 01. 2009 uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou 
Regionálne cesty Bratislava a. s. a z titulu Zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe 
a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy zo dňa 02. 01. 2009 uzatvorenej medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a. s. 

 
 Kontrolou súladu návrhu vyrovnania záväzkov medzi Bratislavským samosprávnym 

krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a. s. s uznesením Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 284/2020 zo dňa 04. 09. 2020 v povinnej osobe neboli 
zistené žiadne nedostatky. 
 
 Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 03. 02. 2021. 

 


