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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky za rok 2011 



~~~---- -

Dôvodová správa 

Na základe poverenia predsedu NKÚ SR č.225/01 ZO dňa 18.9.2012 adodatku č.1 
k povereniu č.225/0 1 zo dňa 19.11.2012 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky v čase od 19.9.2012 do 20.11.2012 v kontrolovanom subjekte: 

Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

kontrolu za kontrolované obdobie: rok 2011 a súvisiace obdobie v nadväznosti na získané 
informácie o kontrolovanom subjekte. 

Predmetom kontroly bolo: 
1. Rozpočet a jeho plnenie 
2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami a nakladaní s majetkom 
3. Úroveň vnútorného kontrolného systému 

Zhrnutie: 
1. Rozpočet na rok 2011 u kontrolovaného subjektu bol zostavený v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
2. Schválenie a zmeny rozpočtu boli v súlade so zákonom 
3. Výdavky rozpočtu boli rozpísané na konkrétne programy s presne zadefmovaným 

zámerom 
4. Závcrcčný účet obsahoval všetky náležitosti v zmysle ustanovenia 
5. Pri odstraňovaní motorových vozidiel z miestnych komunikácií mestská časť 

postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zmluvou a jej 
dodatkami 

6. Mestská časť pri vymáhaní pohľadávok za odtia1muté motorové vozidlá postupovala 
v zmysle občianskeho zákonníka 

7. Kontrolovaný subjekt má funkčný vnútorný kontrolný systém. 

Kontrola NKÚ SR bola v súlade s § 15 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č.3911993 Z.z. 
o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov ukončená 

záznamom o výsledku kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej 
samosprávy a záznam o výsledku kontroly bol predložený starostke mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na oboznámenie sa sjeho obsahom dňa 5.12.2012. Z predloženého záznamu je 
zrejmé, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a pre mestskú časť Bratislava-Staré 
Mesto nevyplýva povinnosť prijať opatrenia na ich odstránenie. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Záznam 
o výsledku kontroly 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 225/01 zo dňa 18.09.2012 a dodatku Č. l k povereniu 
Č. 225/01 zo dňa 19.11.2012 vykonali: 

Ing. Milan Slezák, vedúci kontrolnej skupiny (do 3l.l 0.2012) 
Mgr. Anna Stankovičová, vedúca kontrolnej skupiny 
Ing. Miloš Chromek, člen kontrolnej skupiny 

kontrolnú akciu: 
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a naldadania s majetkom v subjektoch 
územnej samosprávy na záldade doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od 
zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, 
organizácií a občanov, účelom ktorej bolo overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení 
a naldadaní s majetkom územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov 
a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, 
inštitúcií verejnej správy, organízácií a občanov. 

Kontrola bola vykonaná v čase od: 19.09.2012 do 20.11.2012 v kontrolovanom 
subjekte: 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 

814 21 Bratislava l 
IČO 00603147 

za kontrolované obdobie: rok 2011 a súvisiace obdobie v nadväznosti na získané informácie 
o kontrolovanom subjekte. 

Predmetom kontroly bolo: 
1. Rozpočet a jeho plnenie 
2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami a nakladaní s majetkom 
3. Úroveň vnútomého kontrolného systému 

Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "MČ Staré Mesto") je samostatným 
územným a samosprávnym celkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Združnje obyvate!'ov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Počet obyvateľov MČ Staré Mesto 
k výkonu kontroly je 4 280 na rozlohe 9,6 km2 

MČ Staré Mesto vykonáva samosprávnu činnosť a prenesenú pôsobnost' v rozsahu 
vymedzenom zákonom t. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov, zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (d'alej len "Štatút") 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

1. Rozpočet II jeho plnenie za rok 2011 

MČ Staré Mcsto svoj rozpočet za kontrolované obdobie zostavila ako viacrocny 
a programový. Obsahoval osem programov, ktoré sa delili na dvadsať podprogramov. 
Výdavky rozpočtu boli rozpísané na konkrétne programy s presne zadefinovaným zámerom. 
Rozpočet bol schválený na rok 201 l uznesením Miestneho zastupiteľstva (ďalej len "MZ") 
č, 174/2010 zo dňa 02.11.2010. 
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 17 364 tis. eur. 
Priebeh je zachytený v nížšej uvedenej tabuľke: 

Tabuľka Č. l Rozpočet MČ Staré Mesto rok 201 l 
(v tis. eur) 

Ukazovate!' Schválený Upravený Skutočnosť % 
rozpočet rozpočet plnenia 

Bríjmyspolu 17364 20526 16547 80;6 
V tom: bežné príjmy 17364 I S 118 15828 87,4 

kapitálové príjmy O 310 174 56,1 

príjmové finančné O 2098 545 26,0 
operácie 

Výdavky spolu 17364 20514 18585 90;5 
V tom: bežné výdavky 17364 18276 17941 98,2 

kapitálové výdavky O 2238 644 28,8 
výdavkové finančné O O O O 
operáde 

--

,'Hospodársky výsledok 
(pr-eby tok +lschodok-), IQ' -2038 X. 

'vrátane:financných.operá cií 
Bežný rozpočet (+, -) -158 -2113 X 

Kapitálový rozpočet (+, -) -1928 -470 X 
Finančné operácie (+,-) 2098 545 X 
'Hospodársky výsledok 
,(pnébytok + /.schodok-), -2086 -2583 X 
"po vylúčení finančných 
. O]lCrácií: 

V priebehu roka 20 II boli vykonané tri zmeny rozpočtu, ktoré boli vykonané v súlade 
s § 14 ods. l a 2 zákona č. 583/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách úzenmej 

, samosprávy a o zmene a doplnení níektorých zákonov (ďalej len "zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy"), podľa ktorého príslušný orgán obce schvaľuje a vykonáva 
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. Prvá zmena 
rozpočtu bola schválená uznesením MZ MČ Staré Mesto č. 20/2011 z 26.04.2011, druhá zmena 
Uznesením č, 42/2011 zo 14,06.2011 a tretia zmena rozpočtovým opatrením starostky č, 1/2011 
z 02,12.20 ll. 

Druhou zmenou rozpočtu bol zapracovaný výsledok hospodárenia z predchádzajúceho 
rozpočtového roka v súlade so záverečným účtom, navýšením výdavkov o účelovo určené 
príjmy z roku 2010, ktoré boli súčasťou finančných operácií. V kapitálovom rozpočte boli 
výdavky zvýšené o 158 tis eur na nákup stánkov. V prípade III, zmeny rozpočtu došlo len 
k presunu rozpočtovaných prostriedkov v celkovej výške 110 tis. eur. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Príjmové finančné operácie tvorili prevody z fondu rozvoja bývania, z fondu na obnovu 
budov škôl a školských zariadení a prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2010, 
ktorými sa vykrýval schodok bežného a kapitálového rozpočtu. 

Zmeny rozpočtu, ktoré schválilo MZ a starostka MČ Staré Mesto, boli vykonané 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorých obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce a najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet 

. obce ajeho zmeny. 

MČ Staré Mesto v priebehu roka 2011 monitorovala a hodnotila plnenie programov 
; v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Záverečný účet za rok 2011 bol schválený uznesením MZ MČ Staré Mesto č. 62/2012 
l z 22.05.2012. Záverečný účet obsahoval všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1,2 
i a 5 písm. a) až g) zákona č. 583/2004 Z. z .. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 
: na úradnej tabuli MČ Staré Mesto dňa 02.05.2012. , 

MČ Staré Mesto dosiahla schodkový bežný aj kapitálový rozpočet. Schodok bežného 
! rozpočtu bol vo výške 2 112 634,24 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške 
i 470 063,66 eur. Celkový schodok rozpočtu bol vo výške 2 582 697,90 eur. Schodok rozpočtu 
l po započítaní príjmových finančných operácií v celkovej výške 544 892,26 eur a prevodom 
: z rezervného fondu na základe uznesenia č. 62/2012 z 22.05.2012 vo výške 2 037 805,64 eur 
I bol vyrovnaný. 

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom 

Kontrolná skupina v rámci preverovania pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych 

i predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladani s majetkom, preverila postup, 

! správnosť evidencie a vymáhanie pohl'adávok súvisiacich s odtiahnutím motorových vozidiel 

j za rok 2011. 

MČ Staré Mesto, ako správca miestnych komunikácií III. a IV. Triedy, nariad'ovala 
i v kontrolovanom období t. j. v roku 2011, v zmysle ustanovenia § 43 zákona č. 8/2009 Z. z. i o ;estnej pre:návke a o zmene a doplnení ~ektorých predpiso; v zneni neskor~ích predpis~v 
; (dalej len "zakon o cestnej premávke"), odtahovanle motorovych VOZIdIel. Podla nstanove11.la 
, § 43 ods. 1 zákona o cestnej premávke je ten, kto spôsobil prekážku cestnej premávky povinný 
: ju bezodkladne odstrániť. Ak tak neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady 
; správca cesty. 

. . Na základe zmluvy č. 48/2006 o výkone odťahovej služby z 23.10.2006, uzatvorenej 
: medzi rozpočtovou organizáciou MČ Staré Mesto RO Bratislava - Staré Mesto a spoločnosťou 
, S 1 vykonávala S I odstraÍíovanie motorových vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky na 
miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ Staré Mesto. Uznesením MZ MČ Staré 
Mesto č. 124/08 zo 04.11.2008 bola RO Bratislava - Staré Mesto zrušená k 31.12.2008 
a všetky práva a POVilIDosti prešli na MČ Staré Mesto. 
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Najvyšší kontrolní' úrad Slovenskej republiky 

S I predala, na základe zmluvy o predaji podniku, časf podniku, ktorého predmetom 
čilTIlosti bol výkon odťahovej služby S2. Spoločnosť S2, ktorá sa stala právnym nástupcom Sl. 

Na základe nvedeného podpísala MČ Staré Mesto dňa 13.11.2009 s S2 dodatok 
č. 3 lc zmluve č. 48/2006, ktorým boli nahradené všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplí'Vajúce z pôvodnej zmluvy v znení dodatku Č. 1 a Č. 2. 

V zmysle uvedenej zmluvy S2 zahezpečoval, na základe rozhodnutia MČ Staré Mesto, 
alebo rozhodnutia inej poverenej osoby, o odstránení motorového vozidla, technickú realizáciu 
odstraiíovania motorového vozidla z miestnych komunikácií, ich prepravu na miesto 
odstavenia, vyloženie a uskladnenie do ich odovzdania oprávnenej osobe. 

Na účely zabezpečenia jednotného postupu pri odstraňovaní motorových vozidiel 
starostka MČ Staré Mesto poverila príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej 

. republiky nariad'ovaním odstra!'íovania vozidiel podľa ustanovenia § 43 ods. 1 a ods. 4. zákona 

. cl cestnej premávke: 

• poverenie z 20.10.2009, ktoré nadobudlo účinnosť diíom 01.l1.2009 a 
• poverenie z 22.03.2011, ktoré nadobudlo účÍlmosť dľíom 23.03.2011. 

Kontrolou faktúr vystavených právnickou osobou S2 za poskytnutie služieb súvisiacich 
s realizáciou odtiabnutia motorových vozidiel v roku 2011 neboli zistené nedostatky 

· s uplatňovaním zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infOlmáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slohode informácií) v znení neskorších predpisov, 

· zákona Č. 502/200 l Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplneni 
· niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Preverené boli faktúry v celkovej výške 53 940,00 eur. 

Kontrolná skupina si v rámci preverenia a zhodnotenia týkajúcej sa realizácie 
, odtialmutia motorových vozidiel a následného vymáhania vzniknutej pohJ'adávky vyžiadala 
· dokumentáciu, z ktorej si vybrala vzorku neštatistickou metódou na základe odborného úsudku 
; kontrolóra. 

Kontrolou bolo zistené, že MČ Staré Mesto postupovala pri odťahovaní motorových 
: vozidiel v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zmluvou o výkone 
• odťahovej služby a intemými predpismi. 

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 5 písm. b) zákona o cestnej premávke sa 
na odstránenie prekážky cestnej premávky nepoužije všeobecný predpis o správnom konani. 

, Z uvedeného vyplýva, že bolo na rozhodnutí MČ Staré Mesto, akým spôsobom upraví postup 
odťahovania motorových vozidiel v dôsledku odstraňovania motorových vozidiel ako prekážky 

· cestnej premávky. MČ Staré Mesto postnpovala pri vymáhani pohl'adávky v zmysle 
ustanovenia § 488 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého záväzkovým vzťahom bol právny 
vzťah, z ktorého veriteľovi vzniklo právo na plnenie (pohľadávky) od dlžníka a dlžníkovi 
vznikla povinnosť splniť záväzok. 

· Kontrolná skupina preverila výzvy na úhradu nákladov pri odstraľíovaní motorových 
vozidiel, ktoré v niektorých prípadoch nespÍňali všetky náležitosti interného predpisu. Tieto 
zistené nedostatky v priebehu roka 2012 kontrolovaný subjekt odstránil uzatvorením Dodatku 
Č. 5 zo dňa 14.05.2012 a Dodatku Č. 6 zo dľía 28.09.2012 k zmluve Č. 4812006 o výkone 
odťahovej služby. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej repnbliky 

3. Úroveň vnútorného kontrolného systému 

Vnútomý kontrolný systém MČ Staré Mesto bol zabezpečený činnosťon miestneho 
kontrolóra, funkcia letorého je zriadená na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Uznesením MZ 
MČ Staré Mesto č. 168/2010 z 02.11.2010 zvolili za miestneho kontrolóra na funlcčné obdobie 

. šesť rokov počínajúc dňom 01.01.201 J. Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, 
že v prípade miestneho kontrolóra bola dodržaná nezlučiteľnosť funlccie podľa § 18 ods. 

: 2 zákona o obecnom zriadení, 

MČ Staré Mesto mala v platnosti "Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej 
j časti Bratislava - Staré Mesto", ktorý bol schválený uznesením MZ MČ Staré Mesto Č. 912011 
'z 15.02.2011 anadobudol účinnost' 01.03.2011 (d'alej len "Ol'ganízačný poriadok") v znení 
i Dodatkn č. 1, ktorý boj schválený uznesením MZ MČ Staré Mesto Č. 67/2011 anadobudol 
i účinnosť O 1.1 0.2011. V zmysle čl. 1 a 2, ods. 2 organízačného poriadkn sa miestny úrad 
i vnútome členil na oddelenía, ktoré boli základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi. 
! Súčasťou miestneho úradu bol útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadila za jeho činnost' 
i zodpovedal miestny kontrolór. 

, Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že miestny kontrolór vykonával 
I I kontrolnú činnosť v súlade s § l8f písm. a), b), c), e), f), g), a h) zákona o obecnom z~iadení, 
i vykonával kontrolu v rozsahu ustanovenom v § l8d, bod 1 a 2, predkladal MZ MC Staré 
I 

i Mesto raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracovával odborné 
i stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu MČ Staré Mesto, raz ročne predkladal 
i MZ správu o kontrolnej čirmosti a vyhodnocoval vybavovanie st'ažností. 
l" 
i V čase výkonu kontroly nemala MČ Staré Mesto vydané interné normy, ktoré by 
l upravovali činnosť miestneho kontrolóra. 

i Vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 9 fmančnej kontrole 
I a vnútomom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu MC Staré Mesto ajeho 
1 preddavkových zariadení, bolo v roku 2011 upravené opatrením starostky: Č. 1/2011 
! z 03.01.2011, ktoré nadobudlo účinnost' 03,01.2011, č, 2/2011 z 28.02.2011, ktoré nadobudlo 
l účinnosť 01.03.2011 a Č. 12/2011 z 30.09.2011, ktoré nadobudlo účinnosť 03.10.2011. 
'I 
. Kontrolná skupina preverila vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na vzorke 
i 50 faktúr v celkovej výške 380 769,71 eur z mesiacov január, november a december roka 2011. 
l Kontrolou neboli zistené nedostatky . 

. Zhrnntie: 

• Rozpočet na rok 2011 u kontrolovaného subjektu bol zostavený v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách úzenmej samosprávy 

'. Schválenie a zmeny rozpočtu boli v súlade so zákonom 
• Výdavky rozpočtu boli rozpísané na konkrétne programy s presne zadefinovaným 

zámerom 
• Záverečný účet obsahoval všetky náležitosti v zmysle ustanovenia 
• Pri odstraňovaní motorových vozidiel z miestnych komunikácií miestna časť 

postupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zmluvou a jej 
dodatkami 
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• Mestská čast' pri vymáhaní pohl'adávok za odtiahnuté motorové vozidlá postupovala 

v zmysle občianskeho zákolli1íka 
• Kontrolovaný subjekt má funkčný vnútorný kontrolný systém 

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly. 

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky 

: zapožičané doklady. 

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 20.11.2012 

i 
I 
l Mgr. Anna Stankovičova 
i vedúca kontrolnej skupiny 
j , 
, 
png. Miloš Chromek 
j člen kontrolnej skupiny 
I 

podpis 

........ 0.=;L .... 
podpis 

i 
j s, o~sah~~ z~z:=~ ~ výsledku kontroly bola oboznámená dňa: 05.12.2012 _ ~ 
,Pnur. Tauana l'cU,uV" . .. ....... / ............. .. 

! starostka Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpis 
-, 

! 

I 
j 
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