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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. 378/2021 z 11. 06. 2021 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 42/2021 zo dňa 17. 08. 2021 vykonali zamestnanci 
Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 
(ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 21. 09. 2021 kontrolu podnetov poslancov 
Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb. Cieľom kontroly 
bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti a dodržiavanie ustanovení 
príslušných predpisov pri správe majetku prenajatého na základe Nájomnej zmluvy 
z č. 2015/434/PRA zo dňa 20. 07. 2015. Kontrola bola vykonaná v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len 
„povinná osoba“). 

 
Kontrola bola vykonaná na základe podnetu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 

republiky (ďalej len „NKÚ SR“) zn. S- 0499/2021/1155/vMA-215 zo dňa 13. 05. 2021 vo veci 
„protizákonného prenájmu štátneho školského pozemku Futbalovému klubu Saleziánov pre 
profesionálny tréning 500 osôb v obytnej zóne Trnávka-stred, parc. č. 14959/1, list vlastníctva č. 2863“. 
Podnet bol zaevidovaný na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja dňa 17. 05. 2021 pod 
č. 14702/2021. 

 
Správa z kontroly podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, 

právnických a fyzických osôb bola vypracovaná dňa 14. 12. 2021. Kontrolou neboli zistené 
žiadne nedostatky.  

 

 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 zaslaním správy povinnej osobe dňa 
15. 12. 2021.  

   
 


