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S p  r  á  v  a  
o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto  k 31.12.2007 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Správu 
o výsledkoch inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 31.12.2007   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár  
zástupca starostu       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová  
vedúca finančného oddelenia       

 - návrh uznesenia  
- správu o výsledkoch inventarizácie 
   k 31.12.2007 

 
  

  



Návrh na  uznesenie : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
berie  na  vedomie  
 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S p r á v a 
o výsledkoch inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetku  
a záväzkov  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2007 

 
V zmysle   § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve,  v znení neskorších predpisov a  
a podľa čl. 4 ods. 1 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s  majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   má mestská  
časť   povinnosť  vykonávať riadnu   inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a zá- 
väzkov   ku koncu účtovného obdobia. 
  
 Na vykonanie inventarizácie  majetku a záväzkov  vydal  starosta mestskej časti  Rozhodnutie  
č. 39/2007  dňa 29. októbra 2007, ktorým nariadil vykonať riadnu inventarizáciu  majetku  
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2007  všetkým subjektom  hospodárenia  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré majú oprávnenie nakladať s majetkom.   
 
Inventarizácia majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity 
bola nariadená príkazom prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 
11/2007 z 8. novembra 2007.  
 
 V Domove dôchodcov Staré Mesto,  Staromestskej knižnici,  VEPOSE, základných školách 
a materských školách s právnou subjektivitou bola inventarizácia  nariadená. príkazmi riaditeľov  
jednotlivých subjektov hospodárenia.  
 
Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2007  bola vykonaná  
od 1.12.2007  do  10.1.2008.  Odsúhlasenie inventúrnych súpisov s účtovnou  závierkou  bolo  
vykonané  do 25. januára 2008 . 
 
Priebeh inventarizácie 
 
V rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 39/2007 na vedenie, koordinovanie 
a kontrolu prác jednotlivých inventarizačných komisií bola určená hlavná inventarizačná komisia. 
Štatutárni zástupcovia subjektov hospodárenia menovali vlastnú ústrednú inventarizačnú komisiu  a 
čiastkové inventarizačné komisie  na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry majetku 
a záväzkov. Inventarizácie majetku v subjektoch hospodárenia riadili predsedovia ústredných 
inventarizačných komisií.  Sumarizáciu údajov z inventarizačných zápisov  jednotlivých čiastkových 
inventarizačných komisií  za  za celý subjekt hospodárenia 
vykonali ústredné inventarizačné komisie.  
 
V priebehu inventarizácie nevznikli  závažné problémy, ktoré by musela riešiť  
hlavná inventarizačná komisia. 
Inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy spolu so záverečnými správami boli predložené 
v stanovenom termíne na finančné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, kde boli odsúhlasené s účtovnou závierkou jednotlivých subjektov hospodárenia 
k 31.12.2007. Inventúrne súpisy  majetku, záväzkov a pohľadávok súhlasili s účtovným stavom 
uvedeným v účtovnej závierke všetkých  subjektov hospodárenia. 
Inventúrne súpisy  hnuteľného majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
v preddavkových zariadeniach  a budovách miestneho úradu   k 31.12.2007 sú spolu s ostatnými 



písomnosťami súvisiacimi s inventarizáciou uložené na referáte prevádzky Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Inventúrne súpisy  nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, protokoly o inventarizácii pohľadávok a záväzkov, nedokončených 
investícii a peňažných prostriedkov na účtoch,  inventúrne súpisy  základných škôl a materských 
škôl s právnou subjektivitou sú uložené na finančnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto. Inventúrne súpisy  materských škôl bez právnej subjektivity a školských 
jedální  pri  týchto materských školách sú uložené na oddelení školstva Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
Výsledky  inventarizácie 
 
1. Inventarizácia hnuteľného majetku, vedeného na účtoch 013, 022, 023, 032, majetku na 

sklade a majetku vedeného na podsúvahových účtoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
preddavkových zariadeniach a budovách miestneho úradu bola vykonaná fyzickou obhliadkou 
majetku jednotlivými čiastkovými komisiami v určených zariadeniach a budovách miestneho 
úradu. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali fyzickú inventarizáciu k termínu 30.11.2007 
a inventúrne súpisy boli doplnené o prírastky a úbytky majetku k 31.12.2007. Jednotlivé 
čiastkové inventarizačné komisie v  poznámkach v inventúrnych súpisoch odporúčali vyradiť 
nevyužiteľný a opotrebovaný majetok. Tieto  návrhy budú postúpené vyraďovacej komisii.  

      Prírastky majetku v jednotlivých subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava Staré 
      Mesto sú zachytené evidenčne aj účtovne. Úbytky majetku tvorí vyradenie zastaraného, 
      opotrebovaného, poškodeného, nefunkčného a neupotrebiteľného majetku na  základe 
      rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po predchádzajúcom prerokovaní 
      vo vyraďovacej komisii.  Rovnako  sú zachytené evidenčne aj účtovne. 
 
2 .Zisťovanie skutočných stavov nehnuteľného majetku – budovy, pozemky, komunikácie, 
    zeleň a ostatné stavby bolo čiastkovou inventarizačnou komisiou vykonávané evidenčným 
    spôsobom. Evidenčný  stav uvedeného majetku k 31.12.2007 súhlasí s účtovným stavom. 
    Súčasťou inventarizácie sú vyčíslené prírastky a úbytky inventarizovaného nehnuteľného 
     majetku, ktoré sú zachytené evidenčne aj účtovne. 

 
Stav nehnuteľného majetku  k 31.12.2007 

            
            Budovy  
            Stav  k 1. 1. 2007                    561 607 389   Sk  
            Prírastky                                       1 791 714   Sk      (protokolom o zverení ) 
            Úbytky                                       33  937 754   Sk      (predajom bytov )  
             Stav k 31.12.2007                  529  461  349  Sk 
    
 
            Pozemky  
            Stav  k l. l. 2007                      811 187 299   Sk  
            Prírastky                                     15 441 694   Sk     ( vlastnými investíciami) 
            Úbytky                                               42 000  Sk     ( odňatím správy ) 
                                                               18 396 300   Sk     (  predajom ) 
                                                               45 079 771   Sk     (  s predajom bytov ) 
            Stav k 31.12.2007                    763 110 922  Sk 
 



 
        3. Výsledky inventarizácie majetku rozpočtových organizácií VEPOS,  Staromestská 
             knižnica a Domov dôchodcov, ktoré vykonávali inventarizáciu na základe príkazu  
             riaditeľov, boli  bez nedostatkov, fyzický  stav majetku súhlasil s účtovným stavom 
             k 31.12.2007. Súčasťou inventarizácie sú prírastky a úbytky hmotného majetku 
         .   Vyradený majetok bol fyzicky zlikvidovaný aj vyradený z účtovnej evidencie.  V rámci 
             inventarizácie rozpočtových  organizácii boli predložené inventúry finančných 
             prostriedkov na bankových účtoch. 
 
 
       4. Inventarizácia majetku v zariadeniach bez právnej subjektivity materských školách 
          a školských jedálňach  v pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
           Mesto bola vykonaná kontrolou dokladov – inventárnych kníh a fyzickou obhliadkou 
           inventarizačnou komisiou príslušnej  materskej školy a školskej jedálne. 
  
          Prírastky a úbytky majetku  sú podchytené evidenčne aj účtovne. Prírastky majetku tvoria 
          preradený dlhodobý majetok do ostatného, ktorý nespĺňa kritéria pre zaradenie do 
          dlhodobého majetku, zaradené učebné, kancelárske pomôcky, hračky, varné telesá 
          a kuchynské potreby v školských jedálňach. 
 
          Úbytky majetku tvorí vyradenie zastaraných, poškodených, nefunkčných 
          a opotrebovaných predmetov na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava– 
          Staré Mesto po  predchádzajúcom prerokovaní vo vyraďovacej komisii. 
   
          V priebehu inventarizácie neboli zistené žiadne nedostatky, ani rozdiely oproti účtovnému 
           stavu v žiadnej materskej škole ani školskej jedálni..  
 
    5. Základné školy a materské školy s právnou subjektivitou  vykonávali inventarizáciu na 
        základe príkazu riaditeľa príslušnej základnej školy, resp. materskej školy. 
        Pri inventarizácii hmotného majetku a zásob neboli zistené závažné rozdiely oproti účtovnej 
        evidencii. Súčasťou inventarizácie sú prírastky a úbytky hmotného majetku. Vyradený 
        majetok bol fyzicky zlikvidovaný  aj vyradený  z účtovnej evidencie. Základné školy 
        a materské školy s právnou subjektivitou predložili aj inventúru zostatkov  finančných 
        prostriedkov na bankových účtoch a zásob v školských jedálňch.  
 
 
    6. Inventarizácia finančných investícií a peňažných prostriedkov na bankových účtoch 
        bola vykonaná dokladovou inventúrou. Pri porovnaní s účtovným stavom neboli zistené 
        rozdiely. Pri inventúre bola odkontrolovaná finančná a fondová sféra. Stav finančných 
        prostriedkov na účte sociálneho fondu  je vyšší oproti stavu fondu  o 28 783,00 Sk. Rozdiel 
        vznikol tým, že nebol prevedený zo Sociálneho fondu   na bežný účet príspevok na 
        stravné zamestnancov.   
        
    7. Inventarizácia pokladne a  cenín na Miestnom úrade  Bratislava-Staré Mesto bola 
        vykonaná dňa 21.12.2007, pretože od 22.12. do 31.12.2007 zamestnaci celého úradu čerpali  
        riadnu dovolenku. V pokladni neboli k 22.12.2007  žiadne finančné prostriedky, čo 
        zodpovedalo nulovému zostatku vykázanému v pokladničnej knihe. Ceniny (kolky, 
        pokutové bloky, stravné poukážky) boli prepočítané, ich skutočný stav  súhlasil 



    
       
 
 
         s evidovaným stavom v operatívnej evidencii a s účtovným stavom. V priebehu roka 2007 
         bola inventarizácia  peňažnej hotovosti a cenín v pokladni  miestneho úradu vykonávaná 
         3x, a to 14.3.2007, 17.5.2007 a 21.12.2007.  
 
          
.  8.Inventarizácia pohľadávok a záväzkov na miestnom úrade bola vykonaná porovnaním 
       inventúrnych súpisov s účtovnými stavmi k 31.12.2007. Stav pohľadávok k 31.12 2007 bol 

vo výške 97 441   tis. Sk, v tom najvyššiu položku  tvoria pohľadávky za rozpočtové príjmy, vo 
výške 83 820 tis. Sk a pohľadávky za daňové príjmy, vo výške 13 621  tis. Sk.  
V pohľadávkach za rozpočtové príjmy najvyššiu položku 36 439  tis. Sk (po odpočítaní 
preplatkov)  tvoria pohľadávky z činnosti príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto SaÚD -  Správa a údržba domov spravujúca obecné byty a nebytové priestory, 
ktorá bola zrušená k 31.12.1998.  Všetky práva a povinnosti prešli na miestny úrad. Stav 
pohľadávok k 1.1.1999, kedy prešli do účtovníctva mestskej časti, bol 143 mil. Sk.  Všetky 
pohľadávky z činnosti SaÚD boli pracovníčkami referátu preskúmané. Ukončené – uhradené  
na základe žalôb a exekúcií boli archivované a zostatky čiastočne neuhradených pohľadávok  
(prevažne z dôvodu ich premlčania), sú postupne pripravované na trvalé upustenie od 
vymáhania.  

      Záväzky k 31.12.2007 boli vo výške 30 952 tis. Sk. Najvyššiu položku v záväzkoch tvoria 
      iné záväzky vo výške 19 529 tis. Sk, kde sú zaúčtované stavebné kaucie vo výške 5 863 
      tis.Sk a príjem z predaja bytov na základnom bežnom účte rozpočtového hospodárenia 
      patriaceho do Fondu rozvoja bývania  vo výške 10 137 tis. Sk tis. Sk. 
     .Ďalšie záväzky vyššej hodnoty  predstavujú dodávateľské faktúry vo výške 10 966 tis. Sk, 
      ktoré sa postupne uhrádzali v januári 2008. 
      
                                                                   –––– 
 
      Z hodnotenia záverečných správ  ústredných inventarizačných komisií  ako aj hlavnej  
      inventarizačnej komisie možno konštatovať oproti predchádzajúcim rokom 
     -  výrazné zlepšenie metodických, organizačných postupov  ale aj  dokumentačných 
        výstupov, 

- zintenzívnenie činnosti  vyraďovacej komisie , ktoré prispelo  k zreálneniu  vykazovaných 
   hodnôt majetku .  
   
 
 
  


