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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  
 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja za 1. polrok 2021. 
.  

  



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 

V zmysle ustanovenia § 19e ods. 1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“) hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu 
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  
  

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 7 písm. d) VZN č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom 
samosprávnom kraji hlavný kontrolór vypracúva a predkladá zastupiteľstvu správu o kontrolnej 
činnosti raz polročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho polroka. 
 

Na základe uvedeného predkladám tento materiál Zastupiteľstvu Bratislavského 
samosprávneho kraja na prerokovanie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja za 1. polrok 2021 

Úvod 
 

Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 336/2020 
z 18. 12. 2020 bol schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorým bolo 
schválených  celkom 9 kontrolných akcií v rámci ktorých bolo naplánovaných celkom 
28 kontrol (bez kontrol realizovaných na základe podnetov), a to: 

 

• Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020;  

• Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020; 

• Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, 
právnických a fyzických osôb; 

• Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2021; 

• Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií 
v roku 2020 (10 kontrol); 

• Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Strednej 
odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava; 

• Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v: 
a) Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre, Horná ulica 20, 900 01 Modra a 
b) Divadle LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava; 

• Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Slovak 
Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava; 

• Kontrola dodržiavania zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (10 kontrol). 
 

Okrem uvedeného bola Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 338/2021 z 15. 01. 2021 schválená kontrola 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 čase od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 boli v rámci plánu kontrolnej činnosti 

na 1. polrok 2021 ukončené nasledovné kontroly: 

1. kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
za rok 2020 
 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2020. Kontrolovanou osobou (povinnou osobou) bol Bratislavský 
samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „BSK“). 
 

Návrh správy z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja (ďalej len „Z BSK“) za rok 2020 z 12. 02. 2021 bol povinnej osobe na oboznámenie 
doručený 17. 02. 2021. V predloženom návrhu správy bola povinnej osobe určená lehota 
na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení do 5 pracovných dní od doručenia 
návrhu správy. 

   



Povinná osoba v určenej lehote predložila oprávnenej osobe 24. 02. 2021 „Vyjadrenie 
k návrhu správy z kontroly, oznámenie o prijatých opatreniach a oznámenie o splnení prijatých 
opatrení“ listom z 23. 02. 2021. Povinná osoba okrem iného v liste uviedla, že k návrhu správy, 
zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených prijatých 
opatrení nemá žiadne námietky. 

 
Z kontroly plnenia uznesení Z BSK za rok 2020 vyplynulo, že Z BSK v období 

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 na svojich rokovaniach prijalo 107 uznesení. Z uvedeného 
počtu uznesení bolo v 47 uzneseniach uložených celkom 65 úloh, z toho: 

 

• 41 úloh bolo splnených, 

• 16 úloh malo termín splnenia stanovený na rok 2021, 

• 4 úlohy sa priebežne plnili, 

• 4 úlohy stratili platnosť. 
 

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 19. 03. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná dňa 
22. 03. 2021. 

 
2. kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 v Bratislavskom samosprávnom 

kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606 
 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov a ustanovení interných predpisov upravujúcich postup pri vybavovaní 
sťažností a petícií v roku 2020. 

 
Kontrolou vybavovania sťažností a petícií v podmienkach BSK na príslušných 

organizačných útvaroch podľa organizačného poriadku BSK neboli zistené nedostatky. 
Povinná osoba postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach, 
zákona o petičnom práve a smernicou č. 52/2010. 

 
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 19. 03. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná dňa 

22. 03. 2021. 
 

3. kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za l. štvrťrok 2021.  
 

Cieľom kontroly bolo preveriť stav a vývoj dlhu BSK za jednotlivé mesiace 
kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 

 
Kontrolou stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za l. štvrťrok 2021 

v BSK neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
Celková suma dlhu BSK bola ku koncu jednotlivých mesiacov prvého štvrťroka 2021 

vo vzťahu k výške skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. roka 
2020 nasledovná:                                                             

                                                                                                                                  
                                                                                                               tabuľka (v EUR) 

Ukazovateľ k 01. 01. 2021 k 31. 01. 2021 k 28. 02. 2021 k 31. 03. 2021 

A. Celková suma dlhu 61 351 995,89 61 286 044,88 61 258 266,88 60 140 123,39 

B. Skutočné bežné príjmy   
     roky 2020 175 613 428,04 175 613 428,04 175 613 428,04 175 613 428,04 

Perc. pomer A/B 34,94 34,90 34,88 34,25 



Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja 
za I. štvrťrok 2021 bola vypracovaná dňa 04. 05. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná dňa 
05. 05. 2021. 
 
Zistenie č. 1: 

 
Kontrolou bolo zistené, že v ukladacej časti Uznesenia č. 255/2020 z 29. 05. 2020 

v bode C, Uznesenia č. 266/2020 z 26. 06. 2020 v bode B, Uznesenia č. 284/2020 
zo 04. 09. 2020 v bode C a Uznesenia č. 308/2020 z 11. 11. 2020 v bode B nebol uvedený 
termín splnenia, čím bol porušený Článok 12 ods. 3 písm. d) Rokovací poriadok Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja z 23. 09. 2019, ktorý bol schválený Uznesením Z BSK 
č. 173/2019 zo dňa 20. 09. 2019.  

 
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 01. 03. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná 

dňa 02. 03. 2021. Povinná osoba v stanovenej lehote predložila písomný zoznam prijatých 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný 
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku. 

 
4. kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových 

organizácií v roku 2020 (10 kontrol) 

V rámci uvedenej kontrolnej akcie bolo vykonaných celkom 10 kontrol, ktorých cieľom 
bolo preveriť dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa ustanovenia § 24 a § 25 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v príspevkových organizáciách BSK.  

 
Oprávnená osoba nezistila porušenie predpisov v kontrolovanej oblasti u týchto 

povinných osôb: 
 
1. Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava, 
2. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava, 
3. Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava, 
4. Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava, 
5. Stredná odborná škola  beauty služieb, Račianska 105, 831 02 Bratislava a 
6. Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava. 

 
Oprávnená osoba ďalej zistila, že povinné osoby nevytvorili v roku 2020 rezervný fond 

z celej výšky vykázaného zisku za rok 2019 resp. nevytvorili v roku 2020 rezervný fond 

zo zisku vykázaného za rok 2019, čím nenaplnili ustanovenie § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Uvedené zistenie sa týkalo týchto povinných osôb: 

1. Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 811 08 Bratislava, 
2. Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava a 
3. Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec. 

 
Oprávnená osoba zistila, že povinná osoba Stredná odborná škola kaderníctva 

a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava v roku 2019 vykázala hospodársky výsledok 
po zdanení – stratu, ktorú preúčtovala na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov a zvýšila jeho zápornú výšku. V minulosti vytvorený rezervný fond nepoužila 
na krytie straty a nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.  



Ďalej povinná osoba účtovala k 31. 12. 2020 zníženie rezervného fondu vo výške 
10 757,19 EUR oproti účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Finančné 
prostriedky zodpovedajúce výške rezervného fondu (účet 421) neboli použité, čím nenaplnila 
ustanovenie § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
5. kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti 

v roku 2020 v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre, Horná ulica 20, 900 01 

Modra 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem v roku 2020. 

 
Zistenie č. 1 

 
Predložené cestovné príkazy povinnej osoby neboli vyplnené podľa predtlače, neboli 

úplné, spôsob dopravy nebol dostatočným spôsobom určený, čím povinná osoba pri 
poskytovaní náhrad výdavkov zamestnancom za vykonané pracovné cesty nepostupovala 
v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 a nasl. zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov. Povinná osoba, ako zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca 
na pracovnú cestu, v niekoľkých prípadoch písomne neurčila, prípadne nesprávne uviedla 
miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy alebo miesto skončenia 
pracovnej cesty, zároveň nevyznačila dopravný prostriedok a neuviedla ani spôsob 
zabezpečenia stravy, resp. nároku na stravné náhrady, alebo neprihliadala na oprávnené 
záujmy zamestnanca, čím porušila ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  

 
Zistenie č.2 

 
V evidencii uskutočnených jázd (knihe jázd) boli údaje o začiatku a cieli cesty uvádzané 

nedostatočne konkrétnym spôsobom, zo zápisov nebolo možné spätne s dostatočnou 
presnosťou určiť kde sa vozidlo pohybovalo, resp. či bolo skutočne používané iba k služobným 
účelom. Rovnako nedostatočne konkrétnym spôsobom boli údaje uvádzané aj v žiadankách 
na prepravu. Tým nebolo postupované v súlade s čl. I., bod 4 a 5 internej smernice 
na zabezpečenie hospodárneho využívania autodopravy MOS, ktoré prikazovali uvádzať 
východiskovú a konečnú stanicu pracovnej cesty a zrejmý a overiteľný účel jazdy.  

 
Zistenie č.3  

 
Povinná osoba nepreukázala vykonanie inventarizácie účtov účtovnej osnovy 

s nulovými zostatkovými hodnotami za kontrolované obdobie (napr. pokladnice, cenín a pod.). 
Tým nepostupovala v súlade s ustanoveniami § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, pretože inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, 
ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku, pričom peňažné prostriedky 
v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

 
Správa z kontroly bola vypracovaná a povinnej osobe zaslaná dňa 26. 05. 2021. 

Povinná osoba v stanovenej lehote predložila písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný zoznam splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 



6. kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti 

v roku 2020 v Divadle LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava  

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem v roku 2020. 

 
Zistenie č. 1 

 
Ubytovacie služby v celkovej sume 130,40 EUR boli zabezpečené nie v rámci 

poskytnutia cestovných náhrad zamestnancom ale v rámci zabezpečenia programu divadla 
pre spolupracujúce osoby, preto mali byť účtované na účte ostatných služieb (č.518) a nie 
na účte cestovných náhrad (č.512). Povinná osoba týmto nepostupovala v súlade 
s ustanoveniami § 7 ods. 1, ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, pretože účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná 
závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky a zároveň aj z dôvodu, že zobrazenie 
v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti 
a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami, pričom zobrazenie 
v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré 
vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke. V súvislosti 
s nesprávnym zaúčtovaním ubytovacích služieb povinná osoba porušila aj ustanovenia 
§ 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pretože kontrolovaný 
subjekt neviedol účtovníctvo správne a úplne. Uvedené porušenie nemalo vplyv 
v kontrolovanom období na výsledok hospodárenia kontrolovaného subjektu. 

 
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 22. 06. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná 

dňa 29. 06. 2021. Povinná osoba v stanovenej lehote predložila písomný zoznam prijatých 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný 
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku. 

 
7. kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti 
v roku 2020 v Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava 

 
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  
 

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. Z uvedeného dôvodu bolo BSK odporučené 
spoločnosti Slovak Lines, a. s. uhradiť náhradu predpokladanej straty vo výške 45 978,66 EUR 
(predložené 47 519,46 EUR – krátené o 1 540,80 EUR). 

          Kontrola bola skončená zaslaním správy z kontroly povinnej osobe dňa 22. 06. 2021. 

 



8. kontrola 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 
 

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. Kontrola bola 
vykonaná mimo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 
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 Bratislavskom 
samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 neboli zistené 
žiadne nedostatky. 

 
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 02. 02. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná dňa 

03. 02. 2021. 
 

Okrem uvedeného boli v 1. polroku 2021 ukončené nasledovné kontroly (informácia 
o ich výsledkoch bola zastupiteľstvom vzatá na vedomie Uznesením Zastupiteľstva BSK 
č. 377/2021 z 11. 06. 2021): 

 
9. kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 

2016 – do 08. 11. 2019 v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, 
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, IČO: 35947161 
 

Oprávnená osoba vypracovala čiastkovú správu z kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 08. 11. 2019 z dôvodu nutnosti 
prijatia neodkladných opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti povinnej osoby. 
Predmetom kontroly bol postup pri zadávaní zákaziek právnickej osobe I.P.R., spol. s r.o. 
za roky 2017 až 2019.  

 
Návrh Čiastkovej správy z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom za roky 2016 - do 08. 11 . 2019 zo 07. 05. 2021 bol povinnej osobe 
na oboznámenie doručený 10. 05. 2021. V doručenom návrhu čiastkovej správy bola povinnej 
osobe určená lehota 10 pracovných dní na podanie námietok k zisteným nedostatkom, 
k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení od doručenia návrhu správy. Povinná osoba nemala námietky k zisteným 
nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote 
na splnenie prijatých opatrení čo predseda predstavenstva a generálny riaditeľ povinnej osoby 
potvrdil písomne 10. 05. 2021 v návrhu čiastkovej správy. 

 
Kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 

2016 – do 08. 11. 2019 v spoločnosti RCB, a. s. bolo zistené nasledovné:  
 

Zistenie č. 1:  
  

Spoločnosť RCB, a. s. zadávaním zákaziek v rokoch 2017 až 2019 právnickej osobe 
I.P.R., spol. s  r.o. na základe Zmluvy o výkone údržby ciest II. a III. triedy č. 58/2006 v celkovej 
výške 6 953 586,19 EUR bez DPH, t. j. 8 344 304,17 EUR s DPH (z toho 380 552,45 EUR 



prenesená daňová povinnosť) porušila ustanovenie § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“), konkrétne princíp transparentnosti a princíp 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď nepostupovala podľa ustanovení zákona 
č. 343/2015 Z. z., zadala zákazky na poskytnutie služieb právnickej osobe I.P.R., spol. s r.o. 
bez použitia postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a vyhla sa povinnosti uzavrieť zmluvu 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom 
č. 343/2015 Z. z., pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. 
 
 Čiastková správa z kontroly bola vypracovaná a povinnej osobe zaslaná dňa 
10. 05. 2021.  
 

Oprávnená osoba určila lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 30 pracovných dní 
od dátumu doručenia správy z kontroly.  
 
  Súčasne oprávnená osoba určila lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku do 30 pracovných dní od dátumu doručenia správy z kontroly.  

 
10. kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 

2016 – do 08. 11. 2019 v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, 
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, IČO: 35947161 za rok 2016 

 
Oprávnená osoba vypracovala čiastkovú správu z kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 08. 11. 2019 za rok 2016 z dôvodu 
nutnosti prijatia neodkladných opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti povinnej osoby. 

 
Návrh Čiastkovej správy z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 08. 11. 2019 za rok 2016 z 12. 03. 2021 bol 
povinnej osobe na oboznámenie doručený 15. 03. 2021. V doručenom návrhu čiastkovej 
správy bola povinnej osobe určená lehota do 5 pracovných dní na podanie námietok 
k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 
   

Povinná osoba nemala námietky k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení čo predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ povinnej osoby potvrdil písomne 24. 03. 2021 v návrhu 
čiastkovej správy. 

 
Kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 

2016 – do 08. 11. 2019 v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedková 6, 
827 12 Bratislava, IČO: 35947161 v roku 2016 bolo zistené nasledovné:  
Zistenie č. 1:  
  

Realizáciou výdavkov v celkovej výške 2 899 635,24 EUR s DPH (rozdiel medzi 
schváleným rozpočtom a hodnotou výdavkov v tabuľke č. 1 a 2 a po odpočítaní faktúr 
vystavených podľa nájomnej zmluvy č. B/1327/16, B/0942/16, B/0763/16, B/0756/16, 
B/0589/16 a B/0395/16) bez predchádzajúcej objednávky vystavenej zo strany BSK 
a prípadného odsúhlasenia zo strany BSK došlo k porušeniu ustanovenia Článku III ods. 3 
zmluvy o výkone správy a súčasne došlo k porušeniu ustanovenia Článku IV ods. 7 zmluvy 
o výkone správy.  

 
 
  



Zistenie č. 2:  
  

Podpísaním Zmluvy o dielo č. Z17-013-0027 dňa 16. 06. 2016 s právnickou osobou 
Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o a realizáciou výkonov, ktoré nemali povinnej osobe priniesť 
zisk, v sume 80 429,77 EUR s DPH (67 024,81 EUR bez DPH) v prospech inej osoby došlo 
zo strany členov predstavenstva spoločnosti RCB, a.s. k porušeniu ustanovenia § 194 ods. 5 
zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
„Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, 
ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 
spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní 
zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám 
by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, 
a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých 
akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“. Uvedené konanie malo 
za následok vznik škody vo výške vynaložených nákladov a samotnej DPH (nemožnosť 
odpočtu) vo výške 80 429,77 EUR s DPH (67 024,81 EUR bez DPH).  
  

V uvedenom prípade, oprávnená osoba upozorňuje na skutočnosť, že dielo nebolo 
možné zadať zo strany BSK ako zákazku RCB, a. s. bez použitia postupov verejného 
obstarávania, nakoľko zmluvy uzatvorené medzi BSK a RCB, a. s. oprávňovali na zdávanie 
zákaziek týkajúcich sa správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK.  
  
Zistenie č. 3:  

  
Spoločnosť RCB, a. s. zadávaním zákaziek v roku 2016 právnickej osobe 

I.P.R., spol.  s r.o. na základe Zmluvy o výkone údržby ciest II. a III. triedy č. 58/2006 v celkovej 
výške 1 889 775,22 EUR bez DPH, t. j. 2 267 730,26 EUR s DPH porušila ustanovenie 
§ 10 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z., konkrétne princíp transparentnosti a princíp 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď nepostupovala podľa ustanovení zákona 
č. 343/2015 Z. z., zadala zákazky na poskytnutie služieb právnickej osobe I.P.R., spol. s r.o. 
bez použitia postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a vyhla sa povinnosti uzavrieť zmluvu 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z., spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom 
č. 343/2015 Z. z., pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

  
Zistenie č. 4:  

  
Podpísaním Dodatku č. 2 zo dňa 11. 04. 2013 k Zmluve o vykonávaní strážnej služby 

č. 5/2006 z 21. 12. 2006, ktorým sa rozšíril výkon poskytovanej služby o počet „osobohodín“, 
a ktorým bol znížený počet strážených objektov došlo k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 3 písm. 
a), b) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len (zákon č. 25/2006 Z. z.“). Podľa názoru kontrolnej skupiny mal kontrolovaný 
subjekt uvedenú zmluvu ukončiť a vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Za kontrolované 
obdobie, t. j. za roky 2016 až 2019 bolo za strážnu službu vyplatených celkom 510 346,14 EUR 
s DPH.  

Uvedeným postupom došlo súčasne k porušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 a 4 zákona 
č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého „(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní 
zákaziek postupovať podľa tohto zákona. (4) Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 
transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“.  

  
Neuzatvoreníe dodatku k platnej zmluve, napriek tomu, že v ďalšom období sa názov 

dodávateľa zmenil ešte dvakrát, bolo v rozpore s Článkom VII. ods. 1 Zmluvy o vykonávaní 
strážnej služby č. 5/2006 z 21. 12. 2006.  

  



Zistenie č. 5:  
  

Zmenou pôvodného dodávateľa, t. j. právnickej osoby N-POWER, s.r.o. na nového, t. j. 
Alfasol, s.r.o. v prípade Kúpnej zmluvy zo 17. 10. 2013 uzatvorenej na sumu 
2 228 800,00 EUR bez DPH, t. j. 2 674 560,00 EUR s DPH došlo k porušeniu ustanovenia 
§ 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z, pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok 
verejného obstarávania.  

  
Zistenie č. 6:  

  
Kontrolou účtovných zápisov v účtovnom denníku za rok 2016 bolo zistené, 

že kontrolovaný subjekt neúčtoval o dotácii v celkovej výške 1 020 000 EUR prostredníctvom 
účtu 347 – Ostatné dotácie, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 52a ods. 1 postupov 
účtovania a súčasne k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého 
„...Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.“.   

 
Zistenie č. 7:  

  
Nezapočítavaním a nefakturovaním nákladov vynaložených spoločnosťou RCB, a. s. 

na opravy, úpravy, údržbu, investície a technické zhodnotenie predmetu nájmu v celkovej 
výške 108 808,27 EUR s DPH voči nájomcovi, t. j. BSK došlo zo strany RCB, a. s. k porušeniu 
ustanovenia Článku VI ods. 3 písm. e) nájomnej zmluvy a Článku VI ods. 4 zmluvy o nájme.  

  
Nevystavením faktúr za výkony realizované v zmysle zmluvy o nájme v celkovej výške 

108 808,27 EUR s DPH došlo k porušeniu ustanovenia § 73 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Faktúra podľa 
§ 72 musí byť vyhotovená do 15 dní a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,...“. Uvedeným 
konaním došlo v roku 2016 k skresleniu hospodárskeho výsledku.  
  
Zistenie č. 8:  

  
Nevystavením faktúr za výkony realizované v zmysle zmluvy o správe v celkovej výške 

19 542,75 EUR bez DPH, t. j. 23 451,30 EUR s DPH došlo k porušeniu Článku IV ods. 11 
zmluvy o správe a súčasne došlo k porušeniu ustanovenia § 73 písm. a) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
„Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,...“. 
Uvedeným konaním došlo v roku 2016 k skresleniu hospodárskeho výsledku.  

 
Zistenie č. 9:  

  
Nevystavením faktúr za výkony realizované v zmysle zmluvy o správe v celkovej výške 

34 972,00 EUR bez DPH, t. j. 41 966,40 EUR s DPH došlo k porušeniu Článku IV ods. 11 
zmluvy o správe a súčasne došlo k porušeniu ustanovenia § 73 písm. a) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
„Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,...“.  

  
Uvedeným konaním došlo súčasne k majetkovej ujme (ušlému zisku) v celkovej výške 

34 972,00 EUR bez DPH.   
  

Zistenie č. 10:  
  
Nezapočítavaním a nefakturovaním nákladov vynaložených spoločnosťou RCB, a. s. 

na opravy, úpravy, údržbu, investície a technické zhodnotenie predmetu nájmu v celkovej 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-431#f2803131


výške 156 024,51 EUR bez DPH, t. j. 185 465,02 EUR s DPH voči nájomcovi, t. j. BSK došlo 
zo strany RCB, a. s. k porušeniu ustanovenia Článku V ods. 6 nájomnej zmluvy a Článku VI 
ods. 4 zmluvy o nájme.  
  

Uvedeným konaním došlo súčasne k majetkovej ujme (ušlému zisku) v celkovej výške 
156 024,51 EUR bez DPH a k skresleniu hospodárskeho výsledku.  
  

Oprávnená osoba súčasne upozornila na to, že zistenia č. 1, 7, 8. 9 a 10 uvedené 
v časti Zhrnutie výsledkov kontroly mali vplyv na zobrazovanie nákladov a výnosov 
v účtovníctve povinnej osoby, na výsledok hospodárenia a na plnenie daňových povinností 
v zmysle príslušných ustanovení platného zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej 
hodnoty, čím došlo aj k porušeniu § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého „Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná 
závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“. 

 
Čiastková správa bola vypracovaná dňa 24. 03. 2021. Povinná osoba v stanovenej 

lehote predložila písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 
11. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou.  
 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

a postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na predmet 
zákazky „Nákup a dodávka základných potravín (mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové 
výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, chlieb a pekárenské výrobky)“ 
v roku 2019. Kontrola bola vykonaná na základe podnetu doručeného z Úradu pre verejné 
obstarávanie.  
  

Povinnou osobou bol Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, 
Hlavná 13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193, ktorý bol v čase výkonu kontroly verejným 
obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní). 

 
Návrh správy z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou z 13. 10. 2020 bol povinnej osobe na oboznámenie 
doručený 26. 11. 2020. V predloženom návrhu správy bola povinnej osobe určená lehota 
na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení do 7 pracovných dní od doručenia 
návrhu správy. 

   
Povinná osoba v určenej lehote predložila svoje námietky a vysvetlenia listom 

z 02. 12. 2020. Oprávnená osoba na základe predložených námietok preverila 
opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom a následne zohľadnila opodstatnené 
námietky v správe z kontroly. 

 
Kontrolou realizácie zákazky „Nákup a dodávka základných potravín (mlieko a mliečne 

výrobky, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, chlieb 
a pekárenské výrobky)“ bolo zistené nasledovné: 
 
 
 



Zistenie č. 1: 
 

Vyhodnotením ponúk jednotlivých uchádzačov (jednotky uvádzali v kg), ktoré 
pri komodite „Parížsky šalát 140 g“ nevyhovovali požiadavkám verejného obstarávateľa, 
pričom tieto ponuky významne prevyšovali predpokladanú hodnotu zákazky, došlo k porušeniu 
ustanovenia § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
 
Zistenie č. 2: 
 

Podpisom Zmluvy na dodanie tovaru z 31. 12. 2019, s komoditou „Parížsky šalát 140 g“ 
vo výške 8 173,20 EUR bez DPH namiesto 1 313,20 EUR bez DPH, došlo k porušeniu 
ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Okrem uvedeného bolo zistené, že následnou realizáciou dodávok zo strany 
jednotlivých dodávateľov došlo k celkovému predraženiu vo výške 98,10 EUR bez DPH, t. j. 
116,93 EUR s DPH. Oprávnená osoba konštatovala, že toto predraženie nemalo vplyv 
na výsledok verejného obstarávania.  

 
Správa z kontroly bola vypracovaná 01. 03. 2021 a povinnej osobe bola zaslaná dňa 

08. 03. 2021. Povinná osoba v stanovenej lehote predložila písomný zoznam prijatých 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný 
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku. 
 
12. kontrola 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. 

 
Predmetom a 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. 
 

Kontrolovaným subjektom bol Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 
Bratislava 25, IČO: 36063606.  
 
 Návrh Správy z kontroly 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 zn. 39466/2020 (10323/2020/UHK) z 22. 12. 2020 bol povinnej osobe doručený 
dňa 08. 01. 2021.  
 

Povinná osoba dňa 19. 01. 2021 doručila oprávnenej osobe list „Vyjadrenie k návrhu 
správy z kontroly“ z 19. 01. 2021 (zaevidovaný pod zn. 02131/2021) v ktorom bolo uvedené, 
že k návrhu správy, k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 



na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení nemá žiadne námietky. 

 
Kontrolou bolo zistené nasledovné: 
 

Zistenie č. 1: 
 

Realizáciou zákazky „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ 
prostredníctvom 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 povinná osoba nedodržala 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. 

 
Povinná osoba nepostupovala 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.  

Povinná osoba  svojim konaním porušila 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.  
 
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. 

 
Správa z kontroly 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 bola 
vypracovaná dňa 21. 01. 2021. Povinnej osobe bola zaslaná dňa 22. 01. 2021. Povinná osoba 
v stanovenej lehote predložila písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný zoznam splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

 

 

 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
Bod :  

Názov komisie 
 

Stanovisko komisie k návrhu 
materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 
Neakceptované 
 

Zapracované / 
Nezapracované 

 
Komisia zdravotníctva a  
sociálnych vecí 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní         
Za                  
Proti               
Zdržal            
Nehlasoval    

  

 
Komisia dopravy 
 

Komisia dopravy odporúča 
zastupiteľstvu BSK prerokovať 
a zobrať na vedomie materiál 
v predloženej podobe 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

7               
7 
0 
0 
0 

  

 
Komisia európskych záležitostí, 
regionálnej spolupráce a  
cestovného ruchu   
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní 
Za 
Proti 
Zdržal 
Nehlasoval 

  

 
Komisia kultúry 
 

Komisia berie predložený materiál 
na vedomie a odporúča ho 
prerokovať na zastupiteľstve BSK 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

5 
5 
0 
0 
0 

  

 
Komisia životného prostredia, 
regionálneho rozvoja a 
územného plánovania 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní 
Za 
Proti 
Zdržal 
Nehlasoval 

  

 
Komisia školstva, športu a 
mládeže 
 
 

Komisia školstva, mládeže a športu 
berie predložený materiál na 
vedomie a odporúča ho 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

9 
9 
0 
0 
0 

  



a vziať na vedomie v predloženej 
podobe.  
  

Finančná komisia 
 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný z dôvodu neuznášania 
schopnosti 

Prítomní               
Za                        
Proti     
Zdržal                  
Nehlasoval                          

4 
0 
0 
0 
0  

  

Komisia majetku, investícií 
a verejného obstarávania 

Komisia majetku, investícií a 
verejného obstarávania odporúča 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v 
predloženej podobe 

Prítomní 
Za 
Proti 
Zdržal 
Nehlasoval 

6 
6 
0 
0 
0 

  

 

 

 


