
 
SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

PROCESU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU 
MAJETKU A ZÁVÄZKOV V SENIORCENTRE STARÉ MESTO K 31.12.2014 

 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2015, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) uznesením č. 154/2014 
z 28.10.2014 bola vykonaná kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie k 31.12.2014.  
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 3/2015 o výsledku kontroly procesu 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto 
k 31.12.2014, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia – 
nedostatky. Správa bola prerokovaná s riaditeľom organizácie, ktorému bolo umožnené podať 
v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 3/2015 
o prerokovaní správy. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať 
konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení 
informovať kontrolný orgán formou správy.  
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
 Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej správnosti účtovníctva. Overuje sa ňou, či 
stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) 
zodpovedá skutočnosti.  
 Inventarizácia je z hľadiska zostavenia účtovnej závierky základným prvkom všetkých 
uzávierkových činností, zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochranu majetku 
a zodpovednosť za majetok. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo 
základných požiadaviek stanovených v § 8 ods. 4 zákona, t.j. nie je vedený preukázateľným 
spôsobom. 
 Povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve č. 431/2002Z. z. v § 6 ods. 3. Spôsob 
vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a 30 citovaného zákona.  
 
V § 30 ods. 2 sa uvádza - Inventúrny súpis  je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje 
preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje: 
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické 
osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 
inventúry, 
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25, 
d) miesto uloženia majetku, 
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej soby alebo zodpovednej osoby 
za príslušný druh majetku, 
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, 
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, 
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h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa 
účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia 
majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali 
inventúru, 
i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
j) poznámky. 
 
I.1.  Základné údaje  
 Proces inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Seniorcentre 
Staré Meno bol riadený na základe:   

- Rozhodnutia č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014,  

- Príkazu riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto na uskutočnenie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vydaný dňa 27.10.2014, 

- Stanovenia ústrednej inventarizačnej komisie z 27.10.2014, 
- Stanovenia čiastkových inventarizačných komisií z 27.10.2014 
- Poverenia predsedu a jednotlivých členov inventarizačných komisií vykonaním 

fyzickej a dokladovej inventúry majetku a záväzkov,  
- Vydaním „Povinnosti Ústrednej inventarizačnej komisie z 27.10.2014“, 
- Vydaním „Povinnosti Čiastkovej inventarizačnej komisie z 27.10.2014“ 

 
I.2. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly  
- Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 
- Zákon č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 16786/2007-31 z 08.08. 2007, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.  
 
- MF - Metodická pomôcka k zásadám overenia a hodnotenia inventarizácie majetku štátu, 
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vládnym auditom a následnou finančnou kontrolou 
v rozpočtových organizáciách kapitoly príslušného ministerstva,  
 
I.3. Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
 
- Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto platná od 01.10.2014,  
 
- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.09.2009, ktorým sa 
určuje spôsob evidencie majetku, 
 
- Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 
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- Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku vydaná riaditeľkou Seniorcentra, 
účinnou od 01.03.2012, 
 
- Stanovenie „Povinnosti Ústrednej inventarizačnej komisie“  vydané riaditeľom 
Seniorcentra dňa 27.10.2014, prevzatie ktorých je podpísané všetkými členmi komisie 
 
- Stanovenie „Povinnosti Čiastkovej inventarizačnej komisie“ vydané riaditeľom 
Seniorcentra dňa 27.10.2014, prevzatie ktorých je podpísané všetkými členmi komisie. 
 
I.4. Podklady doložené ku kontrole 
 
1 obal spisové dosky s názvom „Inventarizácia majetku a záväzkov r. 2014 (k 31.12)“, 
ktorý obsahuje:  
 

- Spisový obal s názvom „Inventarizácia r. 2014 IZ (správa) ÚIK o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014“, 

 
- Spisový obal s názvom „Inventarizácia r. 2014“: 

– Príkaz na uskutočnenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov,  

– ÚIK – menovanie“,  
– ČIK – menovanie, menovacie dekréty,  
– Povinnosti UIK, ČIK 
 

- Spisový obal s názvom „Inventarizácia r. 2014“: 
– Inventarizačné zápisy 

 
I.5. Podklady použité pri kontrole 
- Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené na MZ dňa 25.06.2013, 
účinné od 01.08.2013 
 
- Záverečná správa ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie 
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2014, 
 
-  Záverečná správa hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014, 
 
- Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 z 28.04.2014. 
 
- Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014 
predložená na MZ dňa 24.06.2014, 
 
- Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 17. februáru 
2015 predložená na MZ dňa 17.02.2015, 
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- Inventarizačný zápis Seniorcentra Staré Mesto Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 z 05.02.2015 
 
- Inventarizačné zápisy k 31.12.2014 účtov 013, 022, 023, 112 100, 112 200, 112 500, 315, 
318, 321, 325, 331, 333, 336, 342, 351, 355, 379, 428, 751 AÚ 100, 754.  
 
- Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 
2013 prijatá uznesením č. 124/2014  zo dňa 23.09.2014 
 
II. Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „smernica“), 
platná od 01.10.2014 
 
Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, 
uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 (ďalej len „Postupy účtovania“).  
 
Smernica definuje subjekty hospodárenia, proces inventarizácie, hlavnú inventarizačnú 
komisiu, ústrednú inventarizačnú komisiu, čiastkové inventarizačné komisie, ako aj iné 
oblasti v skladbe: 
 
- Všeobecné ustanovenia 
- Druh, forma, metódy a plán inventarizácie a jej priebeh 
- Zodpovednosť za vykonanie inventarizácie 
- Spôsoby vykonania inventarizácie 
- Inventúrne súpisy 
- Inventarizačné rozdiely 
- Inventarizačný zápis 
- Výsledky inventarizácie 
- Záverečné ustanovenia 
 
V článku IX., bod 2 je uvedené, že ustanoveniami tejto smernice sú povinní riadiť sa 
subjekty hospodárenia, ktoré majú oprávnenie nakladať s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
V článku IX, bod 3 je uvedené, že každý subjekt hospodárenia je povinný na základe tejto 
smernice vydať vlastný interný predpis pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov.  
 
Kontrolné zistenie 
Smernica nadobudla účinnosť 01.10.2014. V čase nadobudnutia platnosti však už platila pre 
Seniorcentrum Staré Mesto „Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku vydaná 
riaditeľkou Seniorcentra“, účinnou od 01.03.2012. Z uvedeného bolo vhodné a potrebné 
zosúladiť smernice, teda internú smernicu pre Seniorcentrum prispôsobiť smernici vydanej 
pre mestskú časť.  
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III. Opatrenie č. 4/2009 z 23.09.2009, účinnosť od 24.09.2009 
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v tomto opatrení, ktoré obsahuje  celkovo V. 
článkov určil spôsob evidencie majetku. Definoval dlhodobý majetok, technické zhodnotenie, 
ako aj ostatný majetok.  
 
Kontrolné zistenie 
V spomenutom opatrení však chýba zadefinovanie spôsobu fyzického označenia majetku, čo 
sa z pohľadu kontrolného orgánu javí ako zásadná vec. Nemožno reálne a presne spočítať 
majetok, ktorý nie je označený. Toto sa aj reálne – negatívne prejavilo pri inventarizácii za 
rok 2013, resp. za rok 2014, kde bolo odhalené manko (pozri kapitolu VII.). 
   
IV. Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch 
hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré mesto k 31.12.2014 

Týmto rozhodnutím starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nariadila 
subjektom hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré majú oprávnenie 
nakladať s majetkom vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2014.  
 
Inventarizácia bola v článku I. nariadená týmto subjektom:  

- Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto aj za zariadenia mestskej časti bez 
právnej subjektivity, 

- Seniorcentrum Staré Mesto, 
- Staromestská knižnica, 
- ZŠ Dubová, 
- ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Grösslingová, 
- ZŠ Hlboká, 
- ZŠ Jelenia, 
- ZŠ Mudroňova, 
- ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, 
- ZŠ Vazovova, 
- MŠ Šulekova, 
- MŠ Timravina,  
- Staromestská, a.s.  

 
Zároveň bola uložená povinnosť určiť podľa potreby čiastkovú inventarizačnú 

komisiu, vypracovať inventarizačné zápisnice a záverečnú správu k 31.12.2014. V rozhodnutí 
boli určené aj konkrétne osoby na obsadenie funkcií predseda, tajomník, členovia.  

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 08.10.2014.  
Podľa Rozhodnutia č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014, účinného od 08.10.2014: 

- nariadila starostka subjektom hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2014, vrátane Seniorcentra Staré Mesto 

- štatutárny zástupca subjektu hospodárenia určí podľa potreby čiastkové inventarizačné 
komisie na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry majetku a záväzkov a ústrednú 
inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná sumarizáciu údajov z inventarizačných zápisov 
za celý subjekt hospodárenia, 
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- subjekt hospodárenia odovzdá inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a záverečnú 
správu o inventarizácii k 31.12.2014 odsúhlasené s účtovným stavom na finančné odd. 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 31.1.2015 

- na vedenie, koordinovanie a kontrolu prác jednotlivých inventarizačných komisií 
určila hlavnú inventarizačnú komisiu v zložení predseda, tajomník a 3 členovia. 

- hlavná inventarizačná komisia vykoná sumarizáciu údajov zo záverečných správ 
o inventarizácii odovzdaných jednotlivými subjektami hospodárenia a výsledky 
inventarizácie k 31.12.2014 predloží spolu so záverečnou správou prednostovi 
miestneho úradu do 27.02.2015. 

 
Na základe Rozhodnutia č. 73/2014 riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto vydal  „Príkaz na 
uskutočnenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“ vydaný  
dňa 27.10.2014, v ktorom nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2014. Súčasne menoval ústrednú inventarizačnú 
komisiu v zložení predseda a 3 členovia. Ústredná inventarizačná komisia mala zodpovedať 
za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného a nehmotného majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov organizácie vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov 
v súlade so zákonom o účtovníctve a internými smernicami. Fyzickú inventúru hmotného 
a nehmotného majetku nariadil vykonať v termíne do 31.12.2014 vo všetkých zariadeniach 
Seniorcentra Staré Mesto.  
 
Kontrolné zistenie 
Kontrolou písomností z hľadiska tohto rozhodnutia možno konštatovať, že bol dodržaný 
nariadený postup. Podrobnosti sú uvádzané v nasledujúcich kapitolách V. a VI.  
 
V. Stanovenie „Povinnosti Ústrednej inventarizačnej komisie“ vydané riaditeľom 
Seniorcentra dňa 27.10.2014 (ďalej len „ÚIK“) 
Riaditeľ Seniorcentra SM týmto určil tieto povinnosti ÚIK: 

- zodpovedá za priebeh inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, 

- zodpovedá za činnosť čiastkových inventarizačných komisií 
- zodpovedá za preškolenie členov komisií 
- predkladá vedúcemu účtovnej jednotky výsledky inventarizácie k schváleniu spolu 

s vysporiadaním inventarizačných rozdielov (manko, schodok, prebytok) a s návrhom 
opatrení, 

- zhodnotí inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhotoví 
„Inventarizačný zápis ÚIK o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj vysporiadanie 
inventarizačných rozdielov.  

 
Kontrolné zistenie:  
Na základe „Inventarizačného zápisu ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014“ bolo zistené, že ÚIK pracovala v zložení, ktoré 
určil riaditeľ organizácie, táto zhodnotila výsledky ČIK, konštatovala, že predmetom 
inventarizácie bolo: 
a) Neobežný majetok  
 - dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky 
 - dlhodobý hmotný majetok, opravné položky, 
b) obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného, opravné položky, 
c) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné 
položky 
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d) Obežný majetok: 
- zásoby – materiál, tovar, zvieratá ..., opravné položky, 
- zúčtovanie vzťahy – zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, 
- pohľadávky – dlhodobé, krátkodobé, opravné položky, 

 finančný majetok:  
o peňažné prostriedky v hotovosti 
o peniaze na ceste 
o ceniny (poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky ...) 
o bankové účty 
o cenné papiere 

časové rozlíšenie 
e) Vlastné imanie: 

- fondy 
- výsledok hospodárenia 

f) Záväzky:  
- rezervy 
- zúčtovanie vzťahy – zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 
- dlhodobé záväzky 
- krátkodobé záväzky 
- časové rozlíšenie 

g) Operatívna evidencia – podsúvahové účty 
- drobný hmotný a nehmotný majetok 
- prenajatý majetok 
- majetok vo výpožičke 
- prísne zúčtovateľné tlačivá 
- odpísané pohľadávky 

h) Škodové protokoly 
i)  Platová inventúra zamestnancov 

Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
 
VI. - Stanovenie „Povinnosti Čiastkovej inventarizačnej komisie“ vydané riaditeľom 
Seniorcentra dňa 27.10.2014 (ďalej len ČIK) 
Riaditeľ Seniorcentra SM týmto určil tieto povinnosti ČIK: 

- zodpovedá za priebeh čiastkovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, 

- zodpovedá za činnosť inventúrnych komisií, 
- zodpovedá za správne zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov, čo potvrdzujú členovia komisií podpisovým záznamom na každej 
strane inventúrneho súpisu a na všetkých inventarizačných dokladoch, 

- zodpovedá za vyhotovenie inventúrnych súpisov, 
- rozdiely zistené pri inventarizácii škodovým zápisom nahlási ÚIK 
- po skončení fyzickej inventúry vyhotoví inventarizačné zápisy (dátum je zhodný 

s dňom ukončenia fyzickej inventúry), 
- k vyradenému majetku vyhotoví protokol o vyradení, 
- skontroluje, či sú spísané dohody o hmotnej zodpovednosti s hmotne zodpovednými 

osobami, 
- predkladá predsedovi ústrednej inventarizačnej komisie výsledky čiastkovej 

inventarizácie spolu s vysporiadaním inventarizačných rozdielov (manko, schodok, 
prebytok) a s návrhom opatrení,  



 8 

- zhodnotí čiastkovú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
a vyhotoví „Inventarizačný zápis ČIK o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj 
vysporiadanie inventarizačných rozdielov.  

 
Kontrolné zistenie:  
Preskúmaním predložených dokladov kontrolný orgán nezistil porušenie podľa uvedených 
povinností.  
 
VII. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto 
za rok 2013 
 V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. 
polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 186/2013 z 10.12.2013 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto.  
 Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2013.  
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 1/2014 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Správa bola prerokovaná s poverenou riaditeľkou organizácie, ktorej 
bolo umožnené podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola vypracovaná 
Zápisnica č. 1/2014 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere 
zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný 
orgán formou správy. 
 Kontrolný orgán vykonal a fyzickú kontrolu náhodne vybraných faktúr tovarov 
a služieb podľa údajov uvedených na príslušných faktúrach priamo v budove Seniorcentra 
Staré Mesto. V tejto súvislosti bola kontrolovaná aj problematika inventarizácie. nešlo 
o kontrolu procesu inventarizácia, ale o snahu skontrolovať, či sa dané tovary (predmety) 
nachádzajú v zariadení a či sú aj zaevidované. Podobne bolo aj v záujme kontrolného orgánu 
zistiť, či aj fakturované služby bola dodané. Ku kontrole boli predložené inventarizačné 
zápisy z inventarizácie vykonanej v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013.  
 Napriek snahe kontrolného orgánu, kontrolovaný subjekt nevedel preukázať 
jednoznačne a adresne, o ktoré dodané predmety sa podľa faktúr jedná.  
 Je to z pohľadu kontrolného orgánu spôsobené tým, že podľa dostupných informácií 
dodané predmety nie sú fyzicky označované, nie je možné zistiť, o ktorý predmet ide 
a v ktorej miestnosti /na akom mieste sa nachádza. Z tohto hľadiska nie je možné odpovedať 
ani na otázku, ako bolo možné vykonať fyzickú inventarizáciu.  
 Nedostatkom sa javí aj skutočnosť, že na Inventúrnych súpisoch dlhodobého 
a krátkodobého majetku nie sú uvádzané mená a priezviská zodpovedných osôb, ale len ich 
podpisy.  
 
Kontrolné zistenie: 
 V roku 2014, teda v kontrolovanom období prebehli v Seniorcentre aj personálne 
zmeny na poste riaditeľa. Do 30.09.2014 bola poverená riadením p. Ingrid Letenayová a od 
01.10.2014 sa stal riaditeľom PhDr. Matej Alex. V obidvoch prípadoch pri odovzdávaní 
a preberaní funkcie však neprišlo k inventarizácii (mimoriadnej), ktorá mala byť z pohľadu 
kontrolného orgánu vykonaná. Nakoľko však v čase nástupu nového riaditeľa (01.10.2014) 
bola nariadená starostkou riadna inventarizácia (Rozhodnutie č. 76/2014 z 08.10.2014)  
k mimoriadnej inventarizácii sa už nepristúpilo.  
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 Oprávnenosť reálne a podľa predpisov vykonať inventarizáciu sa ukázala ako 
opodstatnená, čo dokazujú jej výsledky uvádzané v záverečných správach inventarizačných 
komisií. Na ich základe bolo konštatované, že: 
 K 31. decembru 2014 sa v zariadení Seniorcentra uskutočnila inventarizácia majetku, a 
to nielen účtovná, ale i fyzická inventarizácia. Jej výsledkom bolo zistenie absencie 
dlhodobého hmotného investičného majetku, ktorý nebol vyradený z evidencia majetku, ani 
z účtovnej evidencie. Celková hodnota daného majetku (jeho celková obstarávacia hodnota) 
je vo výške 43 247,31 Eur. Uvedené skutočnosti potvrdzuje inventarizačný zápis Ústrednej 
inventarizačnej komisie zo dňa 05.02.2015.  
 Uvedená citácia je citovaná z „Trestného oznámenia na neznámeho páchateľa 
v zmysle ust. § 196 ods. 1 Trestného poriadku“, ktoré podal 20.05.2015 riaditeľ Seniorcentra 
Staré Mesto na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I, Sasinkova 23, 812 13  
Bratislava. 
 
VIII. Záver 
Záverom možno konštatovať, že oproti roku 2013 došlo pri procese inventarizácie 
k zlepšeniu. Podobne ako sa zavádza na miestnom úrade inventarizácia majetku pomocou 
čiarového kódu a následného počítačového spracovania, odporúčam uvedený postup uplatniť 
aj v Seniorcentre Staré Mesto. Aj napriek tomu považujem za najpodstatnejšie zodpovedný 
prístup zamestnancov.  
 
 


