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Kód uznesenia: 06.11 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. zrušuje 

 

v uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 427/2020 zo dňa 30. 04. 2020 

body 1.1 – 1.4, týkajúce sa zloženia Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

B. schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je súčasťou tohto 

uznesenia. 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a  

  

Dňa 17. júna 2016 nadobudol účinnosť Čl. I zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o štatutárnom audite“). Zákon o štatutárnom audite stanovuje podrobné pravidlá a prísnejšie 

požiadavky na štatutárnych audítorov subjektov verejného záujmu ako na ostatných štatutárnych 

audítorov. V zmysle zákona o štatutárnom audite sa subjektom verejného záujmu stávajú 

aj obce/mestá a podľa § 34 tohto zákona musí mať každý subjekt verejného záujmu zriadený tzv. 

Výbor pre audit.  

 

Uznesením č. 427/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

schválilo  v bode č. 1 zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s § 34 zákona 

č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie odo dňa účinnosti do 01. 05. 2023 v nasledovnom 

zložení: 

1.1  Mgr. Marta Slobodová, vedúca oddelenia účtovníctva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov - členka Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy, 

1.2  Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru mestskej časti 

Bratislava-Ružinov - členka Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy, 

1.3 PhDr. Alžbeta Štubňová, referát kontroly a interného auditu Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy ~ členka Výboru pre audit hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

1.4  Prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., katedra účtovníctva a audítorstva, fakulta 

hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave - člen Výboru pre 

audit hlavného mesta SR Bratislavy, 

Zároveň v bode č. 4 bol predmetným uznesením schválený Štatút Výboru pre audit hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Viacerí členovia Výboru pre audit sa vzdali svojho členstva vo Výbore pre audit, čím sa Výbor stal 

neschopným uznášania. Z uvedeného dôvodu  je potrebné upraviť Štatút tak, aby bolo možné 

v budúcnosti pružne pokračovať v činnostiach Výboru pre audit aj keď príde k personálnym zmenám 

alebo výmenám. 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zrušiť uznesenie č. 427/2020 zo dňa                               

30. 04. 2020 Mestského zastupiteľstva v časti bodov 1.1 až 1.4, týkajúce sa zloženia Výboru pre audit 

- vymenovanie konkrétnych členov Výboru pre audit. 

 

Zároveň navrhujeme zmeny v Štatúte výboru pre audit:  

1. zrušenie Čl. II, bod 6. a 

2. úprava Čl. II, body 1. a 2. 

 

Uvedená úprava reflektuje na potrebu flexibilnejšie reagovať na personálne zmeny vo Výbore pre 

audit. Úpravou prvého bodu Čl. II  by nebolo potrebné rozhodovanie MsZ a Výbor pre audit by tak 

mohol pokračovať v činnosti. 

 

V zmysle Čl. V, bodu 3 Štatútu Výboru pre audit predkladáme Dodatok č. 1 k zmenám v štatúte, ktorý 

tvorí prílohu tejto správy a navrhujeme schváliť tento Dodatok č. 1.  
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Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 194/2021 zo dňa 13. 05. 2021 Mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy prerokovať Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 



Návrh  

 

Dodatok č. 1 

 

ŠTATÚTU VÝBORU PRE AUDIT 

hlavného mesta SR Bratislavy 

z ................. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schvaľuje tento 

Dodatok č. 1 Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 

Čl. I 

Štatút Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy sa mení takto: 

 

1. V čl. II odseky 1 a 2 znejú: 

„1. Výbor je zložený z minimálne troch členov, ktorých  menuje a odvoláva primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „primátor“). 

2. Predsedu Výboru volia členovia Výboru na prvom rokovaní Výboru.“. 

 

 

2. V čl. II sa vypúšťa odsek 6. 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 28. 05. 2021. 
 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor  
 


