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Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom 
kraji (ďalej len „VZN č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 336/2020 z 18. 12. 2020, na základe Poverenia na vykonanie 
finančnej kontroly mieste č. 03304/2021/KP-46 z 29. 03. 2021, na základe Poverenia hlavného 
kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 27/2021 zn. 08891/2021 z 31. 03. 2021 
a v súlade s ustanovením bodu 3.10. a 4.3. Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme 
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spoluprácu pri zabezpečovaní dopravy 
na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2017 z 02. 10. 2009 vykonali 
zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, 
IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 12. 04. 2021 kontrolu dodržiavania 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 
a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v právnickej osobe 
Slovak Lines, a. s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35821019 (ďalej len „povinná 
osoba“).  

 
Cieľom kontroly bolo preveriť ekonomicky oprávnené náklady za obdobie január 

až december 2020 na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území 
Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2021. 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 18. 06. 2021 Správu z kontroly dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 
a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020. Kontrolou bolo zistené, že náklady 
predložené v Záverečnom vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave za rok 2020 boli, s výnimkou nákladov (odpisov) vo výške 1 540,80 EUR (uvedené 
v časti Účet 551-129 Odpisy DHM - autobusy - technické zhodnotenie), ekonomicky 
oprávnenými nákladmi za obdobie január až december 2020 na základe Zmluvy o službách 
vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri 
zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2021. 
 
  Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená dňom zaslania správy povinnej osobe dňa 
22. 06. 2021.  

 
 
  

 


