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S  p  r  á  v  a  
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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 31.12.2009 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár  
zástupca starostu       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Petra Strejčková  
vedúca finančného oddelenia  
Ing. Anna Lašánová  
finančné oddelenie       

 - návrh uznesenia  
- správu o výsledkoch inventarizácie       

  
  

  
 



 

 
Návrh  na   uznesenie :  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
 
Správu o výsledkoch  inventarizácie majetku, záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov  
mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto  k 31.12.2009 

 
       
 
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 záväzkov   ku koncu účtovného obdobia. 
  
Na vykonanie inventarizácie  majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov   vydal  starosta 
mestskej časti  Rozhodnutie č. 23/2009  dňa  14. októbra 2009, ktorým nariadil vykonať riadnu 
inventarizáciu  majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2009  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. 39/2009  z 29. októbra  2009.  
 
 V  Staromestskej knižnici,  Seniorcentre Staré Mesto,  v  základných školách a materských 
školách s právnou subjektivitou bola inventarizácia  nariadená  príkazom štatutárneho  zástupcu 
– riaditeľa  príslušnej rozpočtovej organizácie.     
 
Inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku k 31.12.2009 bola vykonaná od 14.12.2009 
do 31.12.2009.  Odsúhlasenie inventúr jednotlivých subjektov hospodárenia s ich účtovnou  
závierkou bolo vykonané  do 8.1.2010.  
 
Priebeh inventarizácie 
 
V rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.23/2009 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 celý subjekt hospodárenia 
vykonali ústredné inventarizačné komisie.  
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 31.12.2009.  
Inventúrne súpisy hnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v budovách 
miestneho úradu a v preddavkových zariadeniach k 31.12.2009 sú spolu s ostatnými 



 

písomnosťami súvisiacimi s inventarizáciou uložené na oddelení  prevádzky  úradu a údržby  
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 
 
Inventarizáciu  hnuteľného majetku v budovách úradu  a v preddavkových zar iadeniach 
vykonali  čiastkové  komisie  fyzickou  inventúrou  so súčasným uvedením odporúčania na 
vyradenie  poškodeného, opotrebovaného majetku  z dôvodu  neupotrebiteľnosti. 
Výsledky sú  uvedené v tabuľke „Stav hnutelného majetku“, ktorá je súčasťou správy.  
  
Zisťovanie skutočného stavu  nehnuteľného majetku – budovy, pozemky, komunikácie, zeleň 
a ostatné stavby bolo čiastkovou inventarizačnou komisiou vykonávané  evidenčným spôsobom. 
Skutočný stav uvedeného majetku k 31.12.2009 súhlasil s účtovným stavom. Súčasťou 
inventarizácie sú vyčíslené prírastky a úbytky inventarizovaného nehnuteľného majetku, ktoré sú 
zachytené evidenčne aj účtovne.  
 
Účtovný stav  nehnuteľného majetku  ( v € )  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rozhodnutím súdu bola vrátená nehnuteľnosť Šoltésovej  16,  
  Hl.m.SR bola vrátená nehnuteľnosť  na Ľadovej ul.- Retest, Radlinského 53- materská škola) 
 
Osobitne je evidovaný nehnuteľný majetok  po zrušenej organizácii  VEPOS :  
 
 
                                                                (v €) 
 Budovy  Pozemky  
Stav k 31.12.2009   2 259 588,46 768 920,53 

 Budovy  Pozemky  
Stav k 1.1.2009 
 

16 025 603,51 21 626 264,99 

Prírastky  celkom    2 422 167,62      269 971,53 
 v tom:  vlastné investície    2 422 167,62      269 971,53 
Úbytky celkom       583 781,24   1 681 588,39 
v tom :                 
predaj nehnuteľností      537 148,22   1 497 760,45 
vydanie rozhodnutím súdu        12 041,86        25 791,68 
odovzdanie hl.m.SR        34 591,16      158 036,26 
 
Stav k 31.12.2009 

 
17 863 989,89 

 
20 214 648,13 



 

Inventarizácia majetku v zariadeniach  bez právnej subjektivity-materských škôl a školských 
jedální v pôsobnosti 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 boli podchytené evidenčne aj účtovne. Prírastky 
majetku tvoril  preradený dlhodobý majetok do ostatného, ktorý nespĺňal kritéria pre zaradenie 
do dlhodobého majetku, zaradené učebné, kancelárske pomôcky, hračky, varné telesá 
a kuchynské potreby v školských jedálňach a majetok obstaraný kúpou.  Úbytky majetku tvorilo 
vyradenie zastaraných, poškodených, nefunkčných a opotrebovaných predmetov na základe 
rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Inventarizácia majetku v rozpočtových organizáciách  Staromestská knižnica a 
Seniorcentrum Staré Mesto, bola vykonaná na základe príkazov  riaditeľa. Inventarizácie 
majetku  boli  bez nedostatkov, fyzický  stav majetku súhlasil s účtovným stavom k 31.12.2009.  
Vyradený majetok bol odpísaný, fyzicky zlikvidovaný a vyradený z účtovnej evidencie     
.  
 
Základné školy a materské školy s právnou subjektivitou vykonávali inventarizáciu na 
základe príkazu riaditeľa . Inventarizovaný bol hnuteľný majetok vedený na účtoch 022, 032, 
ostatný majetok (drobný hmotný majetok alebo cudzí majetok) vedený 
na podsúvahových účtoch. Hnuteľný majetok bol inventarizovaný podľa  inventúrnych 
zoznamov v základných školách a školských jedálňach. 
Pri inventarizácii hmotného majetku a zásob neboli zistené žiadne rozdiely a nedostatky. 
Súčasťou inventarizácie sú prírastky a úbytky hmotného majetku. Prírastky tvoria zakúpený 
nábytok, výpočtovú techniku, resp. vybavenie kuchyne. Úbytky tvoria vyradené poškodené 
a opotrebované predmety. Vyradený majetok bol na návrh vyraďovacej komisie po schválení 
starostom mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto fyzicky zlikvidovaný a vyradený z účtovníctva. 
Základné školy a materské školy  s právnou subjektivitou predložili aj inventúru zostatkov  
finančných prostriedkov na bankových účtoch a zásob v školských jedálňach.  
 
 Inventarizácia nedokončených investícií mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto bola 
 vykonaná dokladovou inventúrou v spolupráci  s oddelením investícií, prevádzky a údržby 
 evidenčným spôsobom. Zápis z inventarizácie nedokončených investícií obsahuje prehľad 
 nedokončených investícií podľa jednotlivých akcií z evidencie na oddelení investícií, 
 prevádzky a údržby, čo súhlasí s účtovným stavom v analytickom členení.  
 
 Inventarizácia finančných investícií  mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto bola vykonaná 
kontrolou zaúčtovaného podielu spoluúčasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v jednotlivých  
spoločnostiach so skutočným podielom zisteným  zo spoločenských zmlúv a z výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Originály spoločenských zmlúv sú uložené 
na právnom oddelení miestneho úradu. Pri kontrole neboli zistené rozdiely. 
 
 Inventarizácia finančných investícií a peňažných prostriedkov na bankových účtoch 
mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  bola vykonaná dokladovou inventúrou. Pri porovnaní 
s účtovným stavom neboli zistené rozdiely.  
 
Inventarizácia pokladne a  cenín na MÚ Bratislava-Staré Mesto bola vykonaná dňa 
31.12.2009. V pokladni neboli k 31.12.2009  žiadne finančné prostriedky, čo zodpovedalo 
nulovému zostatku vykázanému v pokladničnej knihe. 



 

Pri  inventúre finančných prostriedkov v pokladniach  zariadení  bez právnej subjektivity  
v pôsobnosti  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol zistený zostatok pokladne  v Školskej 
jedálni MŠ Karadžičova 51 a Školskej jedálne  MŠ Javorinská 9 v celkovej  
výške  59,59 €, čím bol porušený Príkaz prednostu  č. 36/2009 zo dňa 20.10.2009 bod 3. o nulo- 
vom zostatku pokladne.   
 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 2009 bola 
inventarizácia peňažnej hotovosti v pokladni MÚ Bratislava-Staré Mesto v zmysle zákona o 
účtovníctve vykonaná 4 krát.  K 31.12.2009  je vykázaný zostatok na účte „Peniaze na ceste „  
vo výške  3,40 €. Ide o nájomné  za pozemky a garáže, ktoré bolo poukázané  31.12.2009 
na bežný účet  a nestihlo sa  previesť  na účet, ktorý je určený na príjem uvedeného nájomného. 
 
 
 
Uznesením č. 167/2000 schválilo miestne zastupiteľstvo poskytnutie pôžičky vo výške 25 mil. 
Sk spoločnosti R.B.I. spol. s r.o., na úhradu nesplatenej časti istiny z investičného úveru 
s dobou splatnosti do 31.12.2001. Dňa 9. apríla 2002 súhlasilo miestne zastupiteľstvo 
s reštrukturalizáciou pôžičky 25 mil. Sk.  Začiatok splácania bol stanovený na 1.1.2006, s výškou 
splátok istiny 2,5 mil. Sk ročne, doba splácania istiny 10 rokov.  V roku 2009 bolo splatených  
15 tis. € ( 451 890 Sk).  
Zostatok účtu 274, na ktorom je pôžička účtovaná vo výške  516 102,70 € (15 548 110 Sk) 
súhlasí so stavom v operatívnej evidencii na referáte ekonomiky zmluvných vzťahov. 
 
 Inventarizácia pohľadávok a záväzkov bola vykonaná porovnaním inventúrnych súpisov 
s účtovnými stavmi k 31.12.2009. Stav pohľadávok k 31.12 2009 bol vo výške 3 488 855,20€, 
v tom najvyššiu položku tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí, vo výške 1 894 tis.€ 
a pohľadávky z daňových príjmov obcí, vo výške 694 tis. €. V pohľadávkach z nedaňových 
príjmov obcí najvyššiu položku  23 607 tis. Sk tvoria pohľadávky voči nájomcom obecných 
bytov a nebytových priestorov, pozemkov a stavieb. Ďalšou najvyššou položkou 477 tis.€ sú 
pohľadávky prevzaté  od zrušenej  príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto SaÚD -  Správy a údržby domov spravujúcej obecné byty a nebytové priestory, ktorá bola 
zrušená k 31.12.1998. ( Všetky práva a povinnosti prešli na mestskú časť).  
 
Záväzky k 31.12.2009 boli vo výške 1 566 927,80 €.. Najvyššiu položku v záväzkoch tvoria 
opravné položky k pohľadávkam vo výške 780 tis. €. Ďalšie závazky vyššej hodnoty predstavujú  
iné závazky vo výške 312 tis. €, kde sú zaúčtované stavebné kaucie. 
  
Zo záverov  hlavnej  inventarizačnej komisie vyplynuli tieto odporúčania : 
  
l.  vyradiť  neupoužiteľný  a opotrebovaný majetok  vo všetkých subjektech hospodárenia  
    mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré majú oprávnenie nakladať s majetkom,  
2. prehodnotiť pohľadávky po lehote splatnosti a predložiť  na schválenie  trvalé upustenie  
    od  ich  vymáhania  a následné odpísať  z účtovnej evidencie,  
3. prehodnotiť  pohľadávky po lehote splatnosti do hodnoty 33 €, u ktorých náklady na ich  
    vymáhanie by boli vyššie ako vymožená pohľadávka, 
4. prehodnotiť  štruktúru  základného imania v spoločnosti SNP Invest a.s. z hľadiska jeho  
    využiteľnosti, pôvodný projekt nebude realizovaný, hodnota je nereálna.  


