
SPRÁVA  O VÝSLEDKU KONTROLY  
PROCESU INVENTARIZÁCIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV  

A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV NA MIESTNOM ÚRADE  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-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 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolóra a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie k 31.12.2014 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 2/2015 o výsledku kontroly procesu 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolované 
oblasti, ako aj konkrétne zistenia – nedostatky. Správa bola prerokovaná s prednostom úradu, 
ktorému bolo umožnené podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola 
vypracovaná Zápisnica č. 2/2015 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, 
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f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, 
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, 
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 na Miestnom 
úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 bol riadený v zmysle opatrení, 
rozhodnutí starostu a príkazov prednostu, a to konkrétne:  
- 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, 
- Opatrenie č. 3/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22.04.2015, 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,  
- Príkaz č. 1/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
20.02.2014 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov,, 
- Príkaz č. 8/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
24.10.2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 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, 
- Príkaz č. 10/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 03.12.2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 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, ktorým sa dopĺňa a mení príkaz prednostu 8/2014 zo dňa 24.10.2013, 
 
Podľa Informácii o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 01.06.2014 a 17.02.2015 predložených na MZ dňa 24.06.2014 a  17.02.2015, boli súčasťou 
Miestneho úradu aj útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené pod miestny 
úrad:  

- útvar miestneho kontrolóra, 
- Detské jasle Čajkovského, 
- Detské jasle Hollého,  
- Kluby dôchodcov - Denné centrá Kyčerského 8, Karadžičova 1, Záhrebská 9, 

Gaštanová, 
- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Ventúrska 9, Štefánikova 25, 
- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Školská 14, Gaštanová 19, 
- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Františkánske nám. 7,  
- Materská škola, Beskydská 7, 
- Školská jedáleň pri MŠ, Beskydská 7, 
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- Materská škola, Búdkova 21,  
- Školská jedáleň pri MŠ, Búdkova 21, 
- Materská škola, Ferienčíkova 12, 
- Materská škola, Gorazdova 6, 
- Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 6, 
- Materská škola, Karadžičova 51,  
- Školská jedáleň pri MŠ, Karadžičova 51,  
- Materská škola, Kuzmányho 9 
- Školská jedáleň pri MŠ, Kuzmányho 9, 
- Materská škola, Malá 6, 
- Školská jedáleň pri MŠ, Malá 6, 
- Materská škola, Medená 24,  
- Materská škola pri MŠ, Medená 24, 
- Materská škola, Myjavská 20, 
- Materská škola, Špitálska 49,  
- Školská jedáleň pri MŠ, Špitálska 49, 
- Materská škola, Tabakova 10, 
- Školská jedáleň pri MŠ, Tabakova 10, 
- Materská škola, ul. 29. augusta 6, 
- Školská jedáleň pri MŠ, ul. 29. augusta 6, 
- Materská škola, Vazovova 16,  
- Školská jedáleň pri MŠ, Vazovova 16, 
- Materská škola, Javorinská, 
- Školská jedáleň pri MŠ Javorinská, 
- Materská škola, Heydukova 25 

 
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. 1/2003 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z 02.01.2003, ktorým sa 
určuje rozsah hmotného a nehmotného investičného majetku pre rozpočtové, účtovné 
a evidenčné účely, 
 
- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.09.2009, ktorým sa 
určuje spôsob evidencie majetku, 
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- Opatrenie č. 3/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22.04.2015, 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,  
 
- Príkaz č. 1/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
20.02.2014 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov,, 
 
- Príkaz č. 8/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
24.10.2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 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, 
 
- Príkaz č. 10/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 03.12.2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 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, ktorým sa dopĺňa a mení príkaz prednostu 8/2014 zo dňa 24.10.2013, 
 
- Príkaz č. 8/2015 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 15.05.2015, ktorým sa mení príkaz č. 14/2013  prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o úprave obehu registratúrnych záznamov a spisov, 
 
- Príkaz č. 11/2015 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 02.06.2014 o vykonaní mimoriadnej fyzickej inventarizácie majetku a rozdielu majetku 
k 30.06.2015. 
 
I.4. Podklady doložené ku kontrole 
 
1.4.1 - 1 šanón s názvom „Inventarizácia 2014 UK“, ktorý obsahuje:  
  1 obal – Dlhodobý nehmotný majetok, 
  1 obal – Fyzická inventarizácia majetku, 
  1 obal – Materské školy a školské jedálne pri MŠ, 
  1 obal – Nedokončené investície, 

1 obal – Finančné investície, rezervy a úvery, peňažné prostriedky na     
bankových  účtoch, účty časového rozlíšenia, 

  1 obal – Zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy, rozdiel majetku  
     a záväzkov, podsúvahové účty, 
  1 obal – Pohľadávky a záväzky ostatné, 
  1 obal – Pohľadávky a záväzky daňové, 
  1 obal – Pohľadávky a záväzky z prenájmu.  
 
 
 
 
 



 5 

 
1.4.2 - 1 šanón s názvom „Inventarizácia 2014  HIK“, ktorý obsahuje: 
  1 obal – Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
     majetku a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré 
     mesto, 

1 obal – 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, 
1 obal – Stav hnuteľného majetku k 31.12.2014 v Eur, 
1 obal – Záverečná správa hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov          
v subjektoch . 

 
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, 
 
II. Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „smernica“) 
 
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: 
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- 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 
 
Kontrolné zistenie 
Smernica nadobudla účinnosť 01/10/2014. V minulosti nebola pre danú oblasť vypracovaná 
žiadna smernica, z čoho vyplýva, že podľa smernice sa mohlo postupovať len v 3 mesiacoch 
kontrolovaného obdobia.  
 
III. Opatrenie č. 4/2009 z 23.09.2009, účinnosť od 24.09.2009 
Kontrola sa zamerala najmä na čl. II. ods. 3, podľa ktorého:  
- pri obstaraní majetku podľa článku I bodu 4 s cenou obstarania vyššou ako 35 Eur zabezpečí 
správca vyčlenenej časti rozpočtu určený opatrením starostu ich zavedenie do operatívnej 
evidencie a pridelenie inventárnych čísel na oddelení prevádzky úradu a údržby. Inventárne 
čísla musia byť vyznačené na originále faktúry alebo pokladničného dokladu.  
 
Kontrolné zistenie 

V Opatrení č. 4/2009 z 23.09.2009, účinnom od 24.09.2009 v článku II. ods. 3 chýba 
stanovenie povinnosti, že pridelené inventárne číslo musí byť umiestnené na konkrétnom 
predmete. Treba aj stanoviť spôsob značenia inventárneho majetku.  
 Na túto skutočnosť bolo upozornené v priebehu roku 2014, avšak nedostatky neboli 
zapracované do Opatrenia č. 3/2015 z 27.04.2015, ktoré nahradilo predchádzajúceho 
opatrenie.  
 V kontrolovanom období, teda v roku 2014 bola snaha o zlepšenie procesu 
inventarizácie zavedením označovania predmetov čiarovým kódom a následným nasnímaním 
pomocou čítačky. Toto by umožnilo podstatné zefektívnenie procesu, ako aj odstránenie chýb 
ľudského faktora. Tento proces je dokumentovaný nasledovnými dokladmi:  
 
Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
 
objednávka č. 118/2014 zo 06.02.2014 
predmet objednávky: Evidencia majetku podľa ponuky   2 400,- Eur 
FA č. 140100017 zo 06.06.2014     2 400,- Eur 
predmet fakturácie: Evidencia majetku 
 
objednávka č. 550/2014 z 26.05.2014    1 140,- Eur 
predmet objednávky: tlačiareň 
FA č. 140100018 zo 06.06.2014     1 140,- Eur 
predmet fakturácie: Tlačiareň Zebra GX430t, úprava pre modul „Majetok“ 
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objednávka č. 551/2014 z 26.05.2014 
predmet objednávky:           888,- Eur 
1 ks bezdrôtový ručný snímač Motorola LIT 4278 
s úpravou pre modul „Majetok“ v cene 450 Eur bez DPH;  
1 ks Lenovo IdeaPad Tablet S5000 7“, 16 GB, 3,G,  
s úpravou pre modul „Majetok“ v cene 290 Eur bez DPH 
FA č. 140100019 zo 17.07.2014        888,- Eur 
predmet fakturácie: Snímač Motorola LI4278,  
úprava pre modul „Majetok“        
Lenovo IdealPad Tablet S5000, úprava pre modul „Majetok“  
 
objednávka č. 887/2014 z 11.08.2014    1 176,- Eur 
predmet objednávky: 
import a spracovanie databázy v module e-Majetok 
FA č. 140100023 z 15.08.2014     1 176,- Eur 
Predmet fakturácie: e-Majetok, import a spracovanie databázy 
 
Celkovo tak bolo objednaných a zaplatených predmetov plnenia v čiastke 5 604,- Eur. Systém 
nebol v roku 2014 zavedený do praxe a dokonca niektoré fakturované predmety plnenia sa 
nachádzali ešte aj v roku 2015 u dodávateľa.  
 
V správe o zákazke sa uvádza predpokladaná cena 2 000,- Eur (celková hodnota 2 400,- Eur), 
reálne bolo vyplatených 5 604,- Eur. V správe chýba dátum vypracovania, meno pracovníka, 
ktorý správu vypracoval, použitý postup zadávania zákazky, ako aj iné údaje.  
 
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.  
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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.  
 
Kontrolné zistenie 

Bola vykonaná kontrola písomností, ktoré sa týkali postupu inventarizácie podľa 
uvedeného rozhodnutia. Na základe kontroly, ako aj záverečnej správy možno konštatovať, že 
proces prebehol v zmysle rozhodnutia.  
 Inventarizácia sa začala 04.11.2014 a skončila 30.01.2015. Bola určená ústredná 
inventarizačná komisia, ako aj čiastkové inventarizačné komisie. Výsledok inventarizácie bol 
popísaný v záverečnej správe. V správe sa nachádzajú aj odporúčania pre zefektívnenie 
spravovania majetku jednotlivých subjektov. Výsledky vlastnoručne potvrdili predseda, 
tajomník a členovia komisie 02.02.2015, ktorí zároveň aj potvrdili, že v správe sú:  

- pravdivé informácie, ktoré preukazujú správnosť použitej metódy pri vykonávaní 
inventarizácie,  

- obsiahnuté všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú účtovnej jednotke zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a súvisiacich predpisov tykajúcich sa správy majetku.  

 
V. Príkaz č. 1/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 20. februára 2014 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov, účinný od 
20.02.2014.  
Podľa § 29 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a v zmysle čl. 3 ods. 1) písm. a) 
bod 5 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nariadil prednosta úradu vykonať 
inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti: 

- v pokladniach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  
- v pokladniach zariadení hospodáriacich so zvereným preddavkom (Detské jasle 

Čajkovského 2, Detské jasle Hollého 9),  
- v pokladniach školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity 

v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Taktiež boli vymenovaní členovia inventarizačnej komisie, menovaný zamestnanec úradu na 
riadenie a koordináciu prác a boli určené termíny na vykonanie inventarizácie. 
 
Kontrolné zistenie 
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle záverečnej správy hlavnej inventarizačnej komisie 
a záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie, inventarizované boli pokladne 
miestneho úradu, preddavkových zariadení a školských jedální. Inventarizácia pokutových 
blokov a cenín bola vykonaná fyzickou a dokladovou inventúrou. Skutočný stav peňažných 
prostriedkov v hotovosti, pokutových blokov a cenín súhlasil s účtovným stavom.  
Pri inventúrnom súpise k 31.12.2014  za druh majetku: pokutové bloky a takisto stravné lístky 
– dôchodcovia, miesto uloženia sociálne odd.  je uvedený dátum začatia inventúry 
29.12.2014, pričom inventúra mala byť vykonaná k 31.12.2014. Na obidvoch dokladoch je 
uvedené, že „hmotne zodpovedná osoba nemá podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti“, 
pričom pokutové bloky a takisto aj stravné lístky sú ceniny (majú konkrétnu nominálnu 
hodnotu)  a  pri narábaní s nimi platí osobitný režim. 
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VI. Príkaz č. 8/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 24.  októbra 2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 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, účinný od 03.11.2014 
V zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade s čl. 3 ods. 1 písm. a) 
Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prednosta miestneho úradu nariadil 
vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 
v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a zariadeniach mestskej časti bez právnej subjektivity.  
 Na vedenie, koordinovanie a kontrolu prác menoval ústrednú inventarizačnú komisiu 
v zložení predseda, tajomník a 4 členovia. Ústredná inventarizačná komisia zodpovedala za 
uskutočnenie inventarizácie nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(vlastného a zvereného), hnuteľného majetku, pohľadávok a záväzkov miestneho úradu 
a zariadení bez právnej subjektivity, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov.  
 Boli určené čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali inventarizáciu majetku 
pohľadávok a záväzkov podľa pridelených organizačných útvarov v tomto zložení: 
Miestny úrad:  

- Dlhodobý nehmotný majetok, pohľadávky a záväzky z prenájmu, pohľadávky 
a záväzky daňové, pohľadávky a záväzky ostatné, pokladňa – ceniny, pokutové bloky, 
zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy, účty časového rozlíšenia, rezervy 
a úvery, rozdiel majetku a záväzkov, peňažné prostriedky na bankových účtoch, 
nedokončené investície, finančné investície, prac. Vajanského nábr. 3, suterén, kanc.-
prízemie, dvor, garáž, Vajanského nábr. 3 kancelárie 1. poschodie, Vajanského nábr. 3 
kancelárie 2. a 3. poschodie, sklad kancelárskych potrieb, výpočtová technika, softvér, 
miestny hasičský zber Žilinská ul., pracovisko Žilinská, pracovisko Heydukova, chata 
Duchonka, verejné WC, detské ihriská, trhovisko, verejné priestranstvá, pohonné 
hmoty, Pisztoryho palác, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 
9,Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Školská 14, Gaštanová 19, 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, Detské jasle, 
Čajkovského 2, Detské jasle Hollého 9, denné centrá, MŠ Beskydská, ŠJ Beskydská, 
MŠ Búdkova, ŠJ Búdkova, MŠ Ferienčíkova, MŠ Gorazdova, ŠJ Gorazdova, MŠ 
Karadžičova, ŠJ Karadžičova, MŠ Kuzmányho, ŠJ Kuzmányho, MŠ Malá, ŠJ Malá, 
MŠ Heydukova, výdajná ŠJ Heydukova, MŠ Myjavská, MŠ Špitálska, ŠJ Špitálska, 
MŠ Tabakova, ŠJ Tabakova, MŠ 29. augusta, ŠJ 29. augusta, MŠ Vazovova, ŠJ 
Vazovova, MŠ Javorinská, ŠJ Javorinská,.  

 
V súčinnosti s Príkazom č. 1/2014 bolo nariadené vykonať inventarizáciu peňažných 
prostriedkov v hotovosti, cenín a kolkov v pokladniach miestneho úradu, v pokladniach 
zariadení hospodáriacich so zvereným preddavkom (Detské jasle Hollého a Čajkovského) .  
 
Kontrolné zistenie 
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle záverečnej správy hlavnej inventarizačnej 
komisie, záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie a inventarizačného zápisu 
z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  bol 
inventarizovaný majetok vedený na účtoch 013 (softvér), 022 (samostatné hnuteľné veci 
a súbory), 023 (dopravné prostriedky), 029  (drobný hmotný majetok, 032 (umelecké diela) 
771 (ostatný majetok), 771 013 (ostatný majetok – softvér). 
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V dokladovanej zložke „pohľadávky a záväzky daňové“ sú uvádzané údaje k 31.12.2014.  
- deň začatia inventúry: 12.01.2015 
- deň skončenia inventúry: 16.01.2014 
- dátum: 16.01.2014 
Aj keď sa zrejme jedná o zjavný „preklep“, ide o oficiálny dokument, v ktorom by sa 
takéto chyby nemali vyskytovať, aby neboli spochybniteľné ostatné údaje uvádzané 
v súpise.  
 

VII. Príkaz č. 10/2014 (doplnenie) prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Brastislava-Staré Mesto z 03. decembra 2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 
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, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz 
prednostu 8/2014 zo dňa 24. októbra 2013 
V článku II. Príkazu č. 8/2014 prednostu sa menilo a doplnilo: 

- Nedokončené investície: predseda + 2 členovia 
- Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9: predseda + 2 členovia 
- ŠJ Gorazdova: predseda + 2 členovia 
- Výdajná ŠJ Heydukova: predseda + 2 členovia 

 
Kontrolné zistenie 
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle inventarizačného zápisu, v súlade s príkazom prednostu 
č. 8/2014 zo dňa 24.10.2014 a Príkazom č. 10/2014 z 03.12.2014, ktorými boli určené 
čiastkové inventarizačné komisie pre každý organizačný útvar, bola vykonaná riadna 
inventarizácia hnuteľného majetku k 31.12.2014. Inventarizácia majetku bola vykonaná 
fyzickou obhliadkou a kontrolou majetku jednotlivými čiastkovými organizačnými komisiami 
v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
VIII. Záver 
Záverom možno konštatovať, že procesu inventarizácie bola venovaná dostatočná pozornosť, 
čo sa týka vydávaní opatrení, rozhodnutí a príkazov. 
Za podstatné však považujem dokončiť proces označovania (evidencie) hmotného majetku. 
Ak nie je jednoznačne fyzicky označený hmotný majetok, nie je ho možné ani reálne a bez 
chýb skontrolovať.  
 
 


