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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

A. berie na vedomie 

 

informáciu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu o výsledku 

kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, 

záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 

 

B. zrušuje 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010, časť C bod 1. 

zo dňa 25. 03. 2010. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informácia 

 

 

2. Bod 5.2.2 protokolu 

Pri kontrole účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku kontrolná skupina zistila, 

že kontrolovaný subjekt na účte 0421 viedol investície, ktoré boli v roku 2008 a v  

predchádzajúcich účtovných obdobiach zaradené do užívania, pričom o tejto skutočnosti v 

roku 2008 nebolo účtované. Týmto konaním došlo k porušeniu § 3 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona 

o účtovníctve ako aj § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. 

V rámci kontroly nadobúdania dlhodobého majetku kontrolná skupina preverila zaradenie 

nehnuteľností nadobudnutých vydržaním vlastníckeho práva v roku 2008. O zaradení 

vydržaných nehnuteľností do majetku hlavného mesta bolo účtované až v novembri 2009 

napriek tomu, že vlastnícke právo bolo nadobudnuté v roku 2008, čím došlo k porušeniu § 3 

ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve ako aj § 32 ods. 9 opatrenia MF SR č. 

MF/16786/2007-31. 

 

Stanovisko hlavného mesta: 

1. Výkup pozemkov v hodnote 1 146 221 Eur (34 531 052 Sk) 

Ide o výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho dousporiadania pozemkov ku stavbám 

kanalizačného zberača A VIII-8-1 v komunikácii A2, oporného múru kanalizačného zberača a 

nadväzných investícií mosta Lafranconi, ľavobrežné predmostie OS Dlhé diely Karlova Ves z 

rokov 1993, 1994, ktoré sú evidované v inventúrnom súpise nedokončených investícií účet 

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. 

 

Prijaté opatrenie: 

Doriešiť zaradenie prípadu výkupu pozemkov v hodnote 1 146 221 Eur (34 531 052 Sk) 

evidovaného na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Opatrenie sa priebežne 

plní – po vypracovaní nových geometrických plánov jednotlivé uzavreté kúpne zmluvy budú 

zaslané na zápis do katastra nehnuteľností a následne zaradené do majetku hlavného mesta. 

 

 

 Uznesením č. 971/2017 zo dňa 08.11.2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy zúčtovanie zostatku v sume 176 682,0 2Eur, ako zmarenú investíciu – 

nevymožiteľnú pohľadávku, ktorú už nie je možné riešiť právnym ani žiadnym iným 

spôsobom v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 644/2018 zo dňa 12. 04. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Informácia o plnení opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.912/2010, časť C, bod 1. zo dňa 

25.03.2010“. 

 

 

 






