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       Kód uznesenia:  15.6 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

      

berie na vedomie 

 
 
Súhrnnú správu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 
hospodárenia s finančnými  prostriedkami a nakladaním s majetkom vo vybraných mestských 
častiach hlavného mesta  SR Bratislavy. 



     Dôvodová správa 
 
 Dňa 13.12.2013 bola na hlavné mesto SR Bratislava doručená Súhrnná správa 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly hospodárenia s 
finančnými  prostriedkami a nakladaním s majetkom vo vybraných mestských častiach 
hlavného mesta  SR Bratislavy (KA č. 042/2013/1080). 
 V súvislosti so zistenými nedostatkami v oblasti majetku, NKÚ odporúča Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby v nadväznosti na bezodplatný prevod nehnuteľného 
majetku užívaného základnými, resp. materskými školami v roku 2010 do vlastníctva 
mestských častí, rovnako previedol do vlastníctva mestských častí aj príslušný hnuteľný 
majetok. 
 Podľa § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení zákona 
535/2008 Z. z. Bratislava môže bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí 
nehnuteľný majetok, ktorý im zverila do 31. decembra 2008, ak je nevyhnutný na to, aby 
mestské časti mohli vykonávať samosprávu Bratislavy a prenesené pôsobnosti v rozsahu 
vymedzenom týmto zákonom, inými zákonmi a štatútom. 
 Delimitačným protokolom hlavného mesta mestským častiam bol v roku 2002, 
v nadväznosti na delimitačné protokoly okresných úradov na hlavné mesto, na mestské časti 
delimitovaný všetok majetok, okrem nehnuteľností, v rozsahu delimitačného protokolu. 
Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí s hnuteľným 
majetkom bez prerušenia nakladajú.  
 Hlavné mesto je toho názoru, že odporúčanie NKÚ v navrhovanom znení nie je možné 
akceptovať, nakoľko citovaný zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje 
hlavnému mestu bezodplatný prevod hnuteľného majetku, ktorý je zverený mestským častiam 
a užívaný základnými a materskými školami.  
 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu požiadal primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval o obsahu 
predloženej súhrnnej správy a požiadal, aby o tejto skutočnosti bol informovaný formou 
výpisu z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
  









 
 
 
 
 



 













 


