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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 
 

A. berie na vedomie 
 
 

 
Správu nezávislého audítora a účtovnú závierku a Správu o preverení súladu hospodárenia 
Hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2011 
 

B. schvaľuje 
 

1.         Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bez 
výhrad. 

2.         Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorý vykazuje: 

-             v bežnom rozpočte príjmy 198 398 876,-  eur, výdavky 189 379 473,- eur 
a prebytok 9 019 403,- eur 

-          v kapitálovom rozpočte príjmy 8 794 708,- eur výdavky 13 371 294,- eur a schodok     
4 576 586,- eur 

-             príjmové finančné operácie 71 323 375,- eur výdavkové finančné operácie            
71 978 000,- eur a schodok finančných operácií 654 625,- eur. 

 



 
Správa nezávislého audítora 

 k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v dňoch 27.-28.6.2012 prerokovalo návrh záverečného účtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. Súčasťou záverečného účtu nebola správa 
nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke a správa o preverení súladu hospodárenia, 
ktorá sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva  

Na základe overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2011 správa nezávislého audítora  
poukazuje na niektoré nedostatky, ktoré súvisia s inventarizáciou majetku a sú podkladom pre 
podmienený názor.  

Na tieto nedostatky poukazoval vo svojom stanovisku k Návrhu záverečného účtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011mestský kontrolór a aj samotné mesto,  na základe 
čoho schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 673/2012 zo dňa 27.-28.6.2012 
nasledovné opatrenia :  
1. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku do používania. Obstaranie 

investičného majetku pred jeho zaradením evidovať v informačnom systéme. 
T: 30.11.2012 
2. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí, zabezpečiť jeho sledovanie na 

podsúvahových účtoch 
 T: 30.11.2012 
3. Zosúladiť predaj majetku s jeho vyradením z registra majetku.  
 T: trvalá úloha 
4. Zosúladiť register majetku s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 T:  31.11.2012 
5. Vysporiadať predaný majetok v minulom období s vyradením z registra majetku.  
 T: 31.11.2012 
6. Prehodnotiť vymožiteľnosť pohľadávok , navrhnúť vytvorenie opravnej položky.         

Vykonať všetky predpisy  pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do 
konca kalendárneho roku 2011. 

 T:31.11.2012 
7. Vykonať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislava ( hmotného, nehmotného, pohľadávok, záväzkov a majetku 
sledovaného na podsúvahových účtoch) 

 T: 31.01.2013 
8. Uzavrieť zmluvný vzťah s Dopravným podnikom Bratislava a.s. , o nakladaní s majetkom 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý využíva Dopravný podnik Bratislava a.s. na 
zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave. 

T: 25.10.2012 
 
       Podľa  názoru nezávislého audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých 
významných súvislostiach finančnú situáciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
k 31.12.2011 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, 
v súlade so Zákonom o účtovníctve.  
 
         Na základe overenia rozpočtového hospodárenia v Správe o preverení súladu 
hospodárenia nezávislý audítor konštatuje, že nezistil vo všetkých významných súvislostiach 
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia  
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Hlavného mesta Slovenskej republiky. Stav vykázaného dlhu Hlavného mesta Slovenskej 
republiky a návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovníctve. 
 
Na základe uvedeného  navrhuje sa v návrhu uznesenia záverečný účet hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok  2011 schváliť ako aj jeho hospodárenie za rok 2011   
 



























































































































































































Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2011 

Kód uzn.: 6.1 
 
 

Uznesenie č. 601/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 

 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

- - - 

 


