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N á v r h    u z n e s e n i a 

UZNESENIE č. ..  /2021 

zo dňa 10.09.2021 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

   b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „VÚC využívanie 
finančných prostriedkov a majetku KA-006/2020/1140“ a informácia o prijatých opatreniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
(ďalej len „NKÚ SR“) č. 1764/02 z 25.06.2020 a dodatku č. 1 z 03.07.2020 bola 
vykonaná kontrola VÚC „Využívanie finančných prostriedkov a majetku v 
Bratislavskom samosprávnom kraji“, ktorej účelom bolo preveriť a zhodnotiť stav 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejných 
prostriedkov a majetku.  
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 13.07.2020 do 29.01.2021 za kontrolované obdobie: 
roky 2018 - 2019, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných 
skutočností aj iné súvisiace obdobia. 
 
Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti: 

- Rozpočet a výsledky rozpočtového hospodárenia 

- Využívanie verejných prostriedkov 

- Nakladanie s majetkom 

V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č.39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom 
úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol BSK predložený protokol 
o výsledku kontroly na oboznámenie sa s jeho obsahom.  
V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona bol predmetný protokol predložený 
za účelom umožnenia vznesenia prípadných námietok proti pravdivosti, úplnosti 
a preukázateľnosti kontrolných zistení. 
 
NKÚ SR rámci kontrolovaného obdobia zistil, že rozpočtové prostriedky BSK  boli 
alokované v 14 programoch. Všetky programy, resp. podprogramy obsahovali zámer, 
bola určená zodpovednosť, výstupovo orientovaný cieľ a merateľný ukazovateľ v 
textovom aj číselnom tvare. Výnimkou bol program Administratíva, v ktorom 
absentovali atribúty programového rozpočtovania; neobsahoval: zámer, 
zodpovednosť, cieľ ani merateľné ukazovatele, čo je v rozpore s metodickým 
pokynom MF SR. Ciele v ďalších troch podprogramoch neboli dostatočne definované 
a merateľné, čo nebolo v súlade s metodickým pokynom MF SR a zákonom o 
rozpočtových pravidlách. Merateľné ukazovatele týchto podprogramov boli 
výstupové, niektoré z nich neboli relevantné k plánovaným zámerom a cieľom 
programovej štruktúry, čo nebolo v súlade s metodickým pokynom MF SR. 
 
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu, na ktorú bola 
delegovaná správa ciest regiónu BSK (RCB, a.s.) v roku 2018 na Revitalizáciu ciest 
podpísala s víťazom dvoch VO dve zmluvy o dielo. Výkaz výmer uvedený v súťažných 
podkladoch a v zmluvách neobsahoval špecifikáciu skutočného stavu predmetu 
zákazky (konkrétny úseku cesty) a stavu, ktorý sa mal dosiahnuť realizáciou zmluvy. 
Zvolený postup nebol v súlade so zákonom o VO, podľa ktorého predmet zákazky 
musí obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne. 
Uvedené dve zákazky mali identické súťažné podklady, boli obstarané dvomi 
samostatnými PLZ, v rámci ktorých obstarávateľ stanovil samostatné PHZ, čo bolo 
v rozpore so zákonom o VO, podľa ktorého obstarávateľ do PHZ musí zahrnúť aj 
hodnotu opakovaných plnení.  
 



 

 

Plnenie týchto dvoch zmlúv o dielo bolo realizované a zúčtovávané paralelne/ 
súbežne, čo umožňovalo kombinovať plnenie a zúčtovanie, čím nebola zabezpečená 
preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle zákona o účtovníctve.  
Víťazný uchádzač prvého VO – dodávateľ stavebných prác bol zvýhodnený pri 
spracovaní cenovej ponuky do druhého VO na zákazku, ktorá bola 
pokračovaním realizácie diela z prvého obstarávania, čím nebolo zabezpečené 
dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v zmysle 
zákona o VO. 
 
Subjekt dlhodobo vedie na obstarávacích účtoch zmarené investície, ktoré už 
nepoužije pre svoju činnosť, a preto by mali byť vyradené a odúčtované z evidencie. 
Subjekt uvedeným postupom, ako aj tým, že danú problematiku neriešil ani v rámci 
vykonaných inventarizácií, nezabezpečil správne a preukázateľne vedenie 
účtovníctva, čo bolo v rozpore so zákonom o účtovníctve. 
 
BSK pri predaji stavby a pozemkov v Pezinku nezabezpečil hospodárnosť 
a efektívnosť použitia finančných prostriedkov tým, že neodstúpil od zmluvy 
a nevyhlásil novú verejnú súťaž, ani si neuplatnil úroky z omeškania pri nedodržaní 
zmluvnej podmienky kupujúcim – neuhradením kúpnej ceny v stanovenej lehote. 
Svojim konaním súčasne porušil zákon o majetku VÚC. 
 
BSK pri zverení svojho majetku do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 
nevykonával zápisy v katastri nehnuteľnosti o správcovi majetku pri zverení svojho 
majetku do správy OvZP, čo bolo v rozpore s katastrálnym zákonom. 
 
Výber dodávateľa služieb na finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo bol 
netransparentný a pri prípravných prácach spojených s procesom VO na služby 
poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku obchodnou spoločnosťou R.S. nebol 
zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie, čo 
nebolo v súlade so zákonom o VO. 
 
Poskytnutím návratnej finančnej výpomoci združeniu právnických osôb, ktorého 
zakladateľom nebol BSK došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej správy. 
 
 
V rámci protokolu o výsledku kontroly bolo uvedených celkovo 18 kontrolných zistení 
a 3 odporúčania. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení podľa protokolu o výsledku kontroly: 
 
Kontrolné zistenie č. 1:  
V programe Administratíva absentovali atribúty programového rozpočtovania. 
 
Kontrolné zistenie č 2: 
Niektoré ciele boli nedostatočne definované, neboli v súlade s čl. 2 písm. f) 
metodického pokynu MF SR.  
 
 
 



 

 

Kontrolné zistenie č 3:  
Niektoré merateľné ukazovatele neboli relevantné k plánovaným zámerom a cieľom 
programovej štruktúry, čo nebolo v súlade s čl. 2 písm. g) metodického pokynu MF SR  
 
Kontrolné zistenie č 4:  
Nebolo možné zhodnotiť účinnosť finančných prostriedkov vynaložených na 
preverované oblasti programového rozpočtu, pretože určené merateľné ukazovatele 
nemerali potrebnú efektívnosť, flexibilitu a funkčnosť.  
 
Kontrolné zistenie č. 5:  
Kontrola ako spätná väzba pre efektívnosť a účinnosť riadenia nebola v oblasti 
programového rozpočtovania na potrebnej úrovni. 
 
Kontrolné zistenie č. 6:  
RCB  v roku 2018 na Revitalizáciu ciest podpísala s víťazom dvoch Vo (Eurovia SK, 
a.s.) dve zmluvy o dielo. Výkaz výmer uvedený v súťažných podkladoch a v zmluvách 
neobsahoval špecifikáciu skutočného stavu predmetu zákazky (konkrétny úsek cesty) 
a stavu, ktorý sa mal dosiahnuť realizáciou zmluvy. Nebolo určené konkrétne miesto 
realizácie diela, len odvolávka na zabudovanie na úseku cesty z ciest v dĺžke 511,677 
km. Tento úsek cesty mal byt' podľa súťažných podkladov určovaný dodatočne 
priebežne objednávkami prác vystavenými obstarávateľom na zhotoviteľa diela počas 
platnosti zmluvy. Zvolený postup nie je v súlade s § 42 ods. 1 zákona o VO, podľa 
ktorého predmet zákazky musí obstarávateľ' opísať' jednoznačne, úplne a nestranne. 
 
Kontrolované zistenie č. 7:  
Dve zákazky s identickými súťažnými podkladmi boli obstarané dvomi samostatnými 
PLZ, v rámci ktorých obstarávateľ' stanovil samostatnú PHZ, čo bolo v rozpore s § 6 
ods. 2 a) zákona o VO, podľa ktorého obstarávateľ' do PHZ musí zahrnúť aj hodnotu 
opakovaných plnení. Vzhľadom na uvedené, zvolené finančné limity, resp. použitie 
PLZ bolo v rozpore s § 5 zákona o VO.  
 
Kontrolné zistenie č.8:  
Plnenie dvoch zmlúv o dielo bolo realizované a zúčtovávané paralelne / súbežne, čo 
umožňovalo kombinovať plnenie a zúčtovanie, čím nebola zabezpečená 
preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

 
Kontrolné zistenie č. 9:  
Víťazný uchádzač prvého VO - dodávateľ stavebných prác bol zvýhodnený pri 
spracovaní cenovej ponuky do druhého VO na zákazku, ktorá bola pokračovaním 
realizácie diela z prvého obstarávania. Mal dostatočné informácie, ktoré mu umožnili 
predložiť konkurenčnú a v konečnom dôsledku aj víťaznú ponuku, čím nebolo 
zabezpečené dodanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v zmysle 
§ 10 ods. 2 zákona o VO. 

 
Kontrolné zistenie č. 10:  
Investície v hodnote 242 913,55 eur vedené na obstarávacích účtoch od roku 2006 
predstavujú zmarené investície, ktoré subjekt už nepoužije pre svoju činnosť, a preto 
by mali byť vyradené a odúčtované z evidencie. Subjekt uvedeným postupom, ako aj 
tým, že danú problematiku neriešil ani v rámci vykonaných inventarizácií nezabezpečil 



 

 

správne a preukázateľné vedenie účtovníctva, čo bolo v rozpore s § 8 ods. 1, 2 a 4 
zákona o účtovníctve. 
 
Kontrolné zistenie č. 11:  
BSK pri predaji stavby a pozemkov v Pezinku nezabezpečil hospodárnosť' a 
efektívnosť použitia finančných prostriedkov tým, že neodstúpil od zmluvy a nevyhlásil 
novú verejnú súťaž, ani si neuplatnil úroky z omeškania pri nedodržaní zmluvnej 
podmienky kupujúcim - neuhradením kúpnej ceny v stanovenej lehote. Svojim 
konaním súčasne porušil § 7 ods. 2 zákona o majetku VÚC. 
 
Kontrolné zistenie č.12:  
Nesprávnym postupom pri nakladaní s prebytočným majetkom zvereným do správy 
OVzP bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve resp. § 2 opatrenia MF SR.  
Zásady hospodárenia BSK ani iné interné predpisy neobsahujú postupy pri odňatí 
majetku zvereného do správy OVzP pri predaji, alebo vyhlásení verejnej súťaže na 
predaj majetku VUC. 

 
Kontrolné zistenie č. 13:  
BSK nevykonával zápis v katastri nehnuteľností o správcovi majetku pri zverení svojho 
majetku do správy OvZP, čo je v rozpore s § 19 písm. a) katastrálneho zákona, podľa 
ktorého majú vlastníci dbať na to aby všetky Údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností 
alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne 
evidované. Súčasne bol porušený § 34 ods.  1 cit. zákona, podľa ktorého práva 
vyplývajúce zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností 
svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného 
celku sa do katastra zapisujú záznamom 
 

Kontrolné zistenie č. 14:  
V zásadách hospodárenia absentuje postup pri zámene majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa a postup vyhodnocovania znakov o štátnej alebo minimálnej pomoci podľa 
zákona o štátnej pomoci. V rámci prípadov osobitného zreteľa obsahovali zásady 
procesy upravujúce použitie týchto prípadov - zverejňovanie zámeru previesť alebo 
prenajať majetok týmto spôsobom najmenej na 15 dní pred schválením 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli alebo webovom sídle, oprávnenie zastupiteľstva 
schvaľovať trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod, nájom, výpožičku 
majetku samosprávneho kraja. Zásady však neobsahujú zoznam prípadov hodných 
osobitného zreteľa pri prenájme alebo prevode majetku, nemajú určené kritériá 
prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku, nemajú zadefinované prípady 
výnimočnosti (ojedinelosti) prevodu/prenájmu svojho majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.  
Preverením predloženej dokumentácie bolo zistené, že vo všetkých prevodoch 
a prenájmu majetku z dôvodu osobitého zreteľa, vždy predchádzalo vyhlásenie 
majetku za prebytočný zastupiteľstvom BSK, zároveň BSK zverejnil zámer 15 dní pred 
samotným schválením na informačnom portály. O zámere a spôsobe prevodu 
nehnuteľného majetku rozhodlo zastupiteľstvo VÚC (§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 
446/2001 Z. z.) 

  
 
 



 

 

Kontrolné zistenie č. 15:  
Zmluvní partneri BSK neboli zapísaní v registri a BSK ich k tomu nevyzval, čím bol 
porušený § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov a § 9a ods. 12 zákona o majetku VÚC. 
Súčasne nebolo dodané usmernenie MF SR pre VUC pri nakladaní s majetkom. 

 
Kontrolné zistenie č. 16:  
Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj pri zmluvách o prenájme majetku, 
zmluvní partneri BSK neboli zapísaní v registri a BSK ich k tomu nevyzval, čím bol 
porušený § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov a §9a ods. 12 zákona o majetku VÚC. 
súčasne nebolo dodržané usmernenie MF SR pre VÚC pri nakladaní s majetkom. 

 
Kontrolné zistenie č. 17  
Výber dodávateľa služieb na finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo bol 
netransparentný a pri prípravných prácach spojených s procesom VO na služby 
poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku obchodnou spoločnosťou R.S nebol 
zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie, čo nebolo v 
súlade s § 10 ods. 2 zákona o VO. 

 
Kontrolné zistenie č.18:  
Poskytnutým návratnej finančnej výpomoci združeniu právnických osôb Slovenský 
dom Centrope, ktorého zakladateľom nie je BSK došlo k porušeniu ustanovenia § 4 
ods. 4 a § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej správy, podľa ktorého 
môžu byť súčasťou rozpočtu VUC rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových 
organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených VUC ako aj finančné 
vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom a VUC môže poskytnúť 
návratnú Finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je 
zakladateľom. 
 
Zhrnutie odporúčaní ku kontrolným zisteniam podľa protokolu o výsledku 
kontroly: 
 
Odporúčanie č. 1 
NKÚ SR odporúča BSK prehodnotiť štruktúru a obsah systému merateľných 
ukazovateľov tak, aby adekvátne vyjadrovali plnenie zámerov a cieľov programového 
rozpočtu nielen vo výstupe, ale aj vo výsledku, prípadne efektívnosti. 
 
Odporúčanie č. 2 
NKÚ SR odporúča BSK zabezpečiť efektívnejšiu a účinnejšiu kontrolu procesu 
programového rozpočtovania. 
 
Odporúčanie č. 3 
NKÚ SR odporúča BSK  doplniť interný predpis o povinnosť vypracovať znalecký 
posudok, ktorý by zreálnil aktuálnu hodnotu majetku v prípadoch podobných, ako bola 
likvidácia spoločnosti 1.Župná, a.s. 
 

 
V zmysle zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 22.03.2021 
uložil NKÚ SR kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou 
zistených nedostatkov a predložiť ich písomne na adresu NKÚ SR.  



 

 

 
K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam Úrad BSK prijal nasledovné opatrenia  
v zmysle odporúčaní kontrolného subjektu kontroly: 
 
K zisteniu č. 1: 
Program č. 13: Administratíva zahŕňa mzdy, odvody a iné služobné vyrovnania, ktoré 
súvisia s personálnym zabezpečením Úradu BSK. Účelom vytvorenia tohto programu 
bola prioritne transparentnosť voči verejnosti, aby boli jednoznačne identifikované 
personálne výdavky na zabezpečenie kompetencií v rámci Úradu BSK. Samotné 
vyplácanie miezd však nepovažujeme za originálnu kompetenciu, preto nebol pri tomto 
programe pri jeho zostavení od samotného začiatku nastavený cieľ, zámer či 
merateľný ukazovateľ. BSK bol pri zavádzaní programového rozpočtovania medzi 
pilotnými subjektami a jeho nastavenie bolo pripravené v spolupráci s MF SR v roku 
2008 a je týmto spôsobom nastavený od úplného začiatku. Úrad BSK nastaví 
požadované atribúty programového rozpočtovania v tejto oblasti pri najbližšej tvorbe 
návrhu rozpočtu, t. j. na rok 2022. 
 

K zisteniu č. 2: 
Dotknuté nedostatočne definované ciele v programovom rozpočte v predloženom 
protokole o výsledku kontroly sa dotýkajú podprogramov 1.4 – Kontrola, 1.6 – Právne 
služby a 3.3 – Majetok – investície, údržba. Ciele vo všetkých troch týchto častiach 
rozpočtu boli nadefinované pri tvorbe programového rozpočtu v spolupráci s MF SR 
ešte v roku 2008 v rámci pilotného začlenenia BSK do zavádzania programového 
rozpočtovania v rámci SR. Z tohto dôvodu neboli doteraz obmenené. Úrad BSK však 
nastaví požadované atribúty programového rozpočtovania v týchto oblastiach pri 
najbližšej tvorbe návrhu rozpočtu, t. j. na rok 2022. 
 
K zisteniu č. 3: 
Merateľné ukazovatele, podobne ako ciele a zámery, boli na začiatku zavedenia 
systému programového rozpočtovania zavedené do praxe v spolupráci s MF SR. 
Počas existencie programového rozpočtovania boli niektoré ukazovatele obmenené, 
ale väčšina z nich zostala od začiatku nemenná. Úrad BSK však nastaví požadované 
atribúty programového rozpočtovania v týchto oblastiach pri najbližšej tvorbe návrhu 
rozpočtu, t. j. na rok 2022. 
 
K zisteniu č. 4 a 5: 
Úrad BSK prehodnotí celý programový rozpočet a zmysle metodickej príručky a po 
analýze zmení tie zámery, ciele a merateľné ukazovatele (resp. ich doplní), ktoré už 
v dnešnej situácii nedokážu úplne zabezpečiť z pohľadu programového rozpočtovania 
efektívnosť a účinnosť vynaložených  finančných prostriedkov a ich následnú kontrolu.  
 
K zisteniu 6, 7, 8 a 9: 
Povinná osoba zriadila k 30.06.2021 novú príspevkovú organizáciu – Správa ciest 
Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
523/2004               Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Uvedená organizácia v celom rozsahu prebrala práva 
a povinnosti správcu ciest II. a III. triedy, mostov a ich súčastí vo vlastníctve povinnej 
osoby. Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a. s. už nebude pre povinnú osobu 
realizovať žiadne verejné obstarávania ani plnenie zákaziek. Povinná osoba zároveň 
podala dňa  20.11.2020 trestné oznámenie v súvislosti s realizáciou verejných 



 

 

obstarávaní (Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy  
v správe RCB a. s.) a plnení zmlúv o dielo uvedených v rámci kontrolných zistení č. 6, 
7, 8 a 9. V danej veci aktuálne prebieha trestné konanie kde povinná osoba poskytuje 
vyšetrovateľovi potrebnú súčinnosť a podklady. 
 
K zisteniu č. 10:  
Povinná osoba bude v prípade investícií označených ako zmarené postupovať 
v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja 
ako aj s  § 8 ods. 1 a 2  zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve, t. j. uvedený majetok 
po jeho vyhlásení za prebytočný vyradí z majetku v súlade s odporúčaním NKÚ SR. 
 
K zisteniu č. 11:  
Povinná osoba bude v budúcnosti posudzovať prípady možnosti odstúpenia od zmluvy 
individuálne so zohľadnením všetkých okolností prípadu tak, aby bola zabezpečená 
hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov. Povinná osoba bude 
v budúcnosti fyzické odovzdanie nehnuteľnosti realizovať až po povolení vkladu 
vlastníckeho práva. Zároveň bude povinná osoba účtovať o vyradení prevádzaného 
majetku z účtovníctva v súlade s odporúčaním NKÚ SR uvedeným v kontrolnom 
zistení č. 11 a v súlade s § 4 ods.  2 zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve a § 2 
opatrenia MF SR č. 16786/2007-31. 
 

 
K zisteniu č. 12 a č. 13:  
Povinná osoba bude účtovať pri nakladaní s majetkom zvereným od správy 
organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade s  odporúčaním NKÚ SR 
uvedeným v kontrolnom zistení č. 11 a č 12 a v súlade s § 4 ods.  2 zákona č. 431/2002 
Z. z.  o účtovníctve a § 2 opatrenia MF SR č. 16786/2007-31. Povinná osoba bude pri 
ďalšom zverení nehnuteľného majetku do správy ňou zriadenej rozpočtovej alebo 
príspevkovej organizácie vykonávať zápisy do katastra nehnuteľností SR v súlade s § 
19 písm. a) a § 34  ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. 
 
K zisteniu č. 14:  
Povinná osoba bude pri každom prevode majetku vyhodnocovať znaky poskytnutia 
štátnej pomoci resp. poskytnutia dovolenej štátnej pomoci v súlade so zákonom č. 
358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ostatnými súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť poskytovania 
štátnej pomoci. Povinná osoba bude pri každom prevode majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa zabezpečovať jeho odôvodnenie v súlade so zákonom č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov. 
  

 
K zisteniu č. 15 a č. 16:  
Povinná osoba bude do budúcnosti dôsledne kontrolovať zápis zmluvného partnera 
v registri partnerov verejného sektora v zmysle platnej právnej úpravy. V prípade už 
uzatvorených zmlúv vyzve zmluvného partnera na splnenie si povinnosti zápisu do 
registra. 
 
 



 

 

K zisteniu č. 17:  
Povinná osoba vykoná právne kroky smerujúce k ukončeniu predmetného zmluvného 
vzťahu. Pri prípadnom výbere nového dodávateľa budú kritériá hodnotenia 
prehodnotené a nastavené aj v kontexte kontrolného protokolu. 
 
K zisteniu č. 18:  
Povinná osoba bude v budúcnosti striktne posudzovať kritéria možnosti poskytnutia 
návratnej finančnej výpomoci aj v kontexte zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
Vykonaná kontrola ani prijaté opatrenia nemajú dopad na finančný rozpočet BSK.  
Úrad BSK akceptoval všetky odporúčania NKÚ SR k jednotlivým kontrolným 
zisteniam, ktoré pretransformoval do návrhu opatrení. 
 
Ku dňu predloženia tohto materiálu nebolo Úradu BSK doručené nesúhlasné 
stanovisko NKÚ SR a ani návrh na doplnenie navrhovaných opatrení. 
 
Úrad BSK v súlade so závermi o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly predkladá 
informáciu o výsledku kontroly a prijatých opatreniach zastupiteľstvu BSK. 
 
 


