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Kód uznesenia: 06.02 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

          berie na vedomie 
 
Informáciu o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020 

 



Dôvodová správa 
 
V zmysle ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou č. 5/2015 pre uskutočnenie inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava bolo povinnosťou účtovnej jednotky vykonať inventarizáciu majetku záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. Inventarizáciou účtovná jednotka overuje stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve voči skutočnosti. Túto 
skutočnosť účtovná jednotka overuje fyzickou inventúrou každé štyri roky a dokladovou 
inventúrou každý rok. Za rok 2020 účtovná jednotka vykonala obe inventúry. 
 

Zápisnica Ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2020 

 
 

1. Úvodné zhrnutie inventarizácie 
Proces inventarizácie Hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) bol pre rok 
2020 riadený internými predpismi – Rozhodnutie primátora hlavného mesta č. 35/2020 na 
vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
k 31.12.2020, Smernica č. 25/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Na účely inventarizácie boli zriadené jednotlivé komisie v členení na : 

- ústrednú inventarizačnú komisiu (ďalej len „ÚIK“),  
- dielčie inventarizačné komisie (ďalej len „DIK“)  
- čiastkové inventarizačné komisie (ďalej len „ČIK“).  

Úlohy jednotlivých komisií sú podrobnejšie opísané v §3 Rozhodnutie primátora hlavného 
mesta č. 35/2020. 
Inventarizácia za rok 2020 bola vykonaná fyzickou a dokladovou inventarizáciou. 
Niektorí členovia UIK sa upravili podľa zmenenej organizačnej štruktúry k 1.1.2021 
nasledovne: 

- za Mgr. Petra Bánovca nastúpil Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy 
- za Bc. Máriu Bátorovú nastúpil Ing. Peter Petro, vedúci oddelenia vnútornej správy 
- za Ing. Janku Bargerovú nastúpil Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí 

 
 

2. Zistenia z výkonu inventarizácie a zápisy DIK 
Na inventarizácií pracovalo celkovo 14 dielčích inventarizačných komisií a 116 čiastkových 
inventarizačných komisií. Výstupy jednotlivých DIK sú v Prílohe č. 1 zápisnice v tabuľkovej 
forme. 
Problémovou oblasťou naďalej zostávajú pohľadávky z minulých období ku ktorým neexistuje 
podrobnejšia podporná dokumentácia. Významná časť týchto evidovaných pohľadávok 
v účtovníctve vznikla chybnými účtovnými postupmi v minulosti ako aj značnými chybami pri 
preklápaní dát zo starého systému a prechodu na nový informačný systém Noris. Na účel 
porovnania evidenčného a účtovného stavu sme nechali vytvoriť u dodávateľskej firmy 
Intelsoft porovnávaciu šablónu, ktorej výstupom je prehľad evidenčného a účtovného stavu za 
daný subjekt k dátumu 31.12.2020. Po otestovaní generovania prehľadov a následnou 
kontrolou údajov na vybranej vzorke sme začali s tlačením prehľadov na jednotlivých 
pohľadávkových účtov účtovnej skupiny 318 a 378, kde sme identifikovali najväčšie 
nedostatky. 
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Zároveň boli zistené rozdiely v majetku zverenom mestským častiam a podrobnejšie sa tomu 
venujeme v zápisoch DIK 14. 
 
Zhrnutie zápisov jednotlivých dielčích inventarizačných komisií (DIK): 
 
Zápisy DIK 1 – DIK 5 Inventarizácia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného 
majetku 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 0. Inventarizácia sa vykonávala dokladovou 
formou. Inventarizačné rozdiely zistené neboli a účtovný stav sa zhoduje s evidenčným. 
Prebehla aj inventarizácia účtu nezaradených investícií 042, kde evidujeme pomerne veľký 
objem nedokončených investícií z minulých období, kde sme si vyžiadali od jednotlivých 
oddelení doplnenie predpokladaného dátumu zaradenia.  
 
 
Zápisy DIK 6 – DIK 8 Inventarizácia zásob, pokladnice a bankových účtov 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 1 a 2. Inventarizácia bola vykonaná 
dokladovou aj fyzickou formou pri inventarizácií, zásob, hotovosti a cenín. Inventarizačné 
rozdiely zistené neboli. 
 
 
Zápis DIK 9 – DIK10 Inventarizácia pohľadávok a záväzkov 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 3. Inventarizácia bola vykonaná za základe 
porovnávania evidenčného a účtovného stavu.  
Následne sme na oddelení účtovníctva a pohľadávok pristúpili k samotnej analýze vybraných 
pohľadávok a overovali sme správnosť vykázaných údajov. Inventarizačné rozdiely sme 
zachytili do výslednej porovnávacej tabuľky a s uvedenými rozdielmi sa budeme musieť 
vysporiadať v aktuálnom roku.  
Naďalej sa v účtovníctve nachádzajú aj analytické účty pohľadávok, ktorých evidencia nie je 
zdokumentovaná, neexistuje ku nim riadna podporná dokumentácia a domnievame sa, že 
vznikli chybnými účtovnými zápismi v minulých obdobiach, najmä pri prechode z starého 
informačného systému na aktuálny IS Noris. Jedným z účtov potvrdzujúci náš názor na chybné 
účtovné zápisy je aj účet 378 999, ktorý podľa predchádzajúcich inventarizácií zahŕňal rozdiely  
v počiatočných stavoch k 1.1.2016 a slúžil ako pomocný účet na preúčtovanie 
nevydokladovaných účtovných zápisov z minulých období. 
Na nasledovné účty 378 3, 378 999, 318 5 neboli urobené dokladové inventúry. Do skutočného 
stavu boli uvedené hodnoty podľa účtovného stavu. 
Vzniknutý inventarizačný rozdiel za DIK 9 je vo výške 244 780,06 EUR – po účtoch rozpísané 
v Prílohe č. 2. 
  
 
Zápis DIK 11 Inventarizácia zúčtovacích vzťahov 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 3. Inventarizácia bola vykonaná 
dokladovou formou. Na účtoch účtovných skupín 351, 354, 355, 357, 359 sa účtujú bežné 
a kapitálové transfery prijaté od subjektov verejnej a štátnej správy ako aj poskytnuté transfery 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a poskytnuté transfery mestským 
častiam alebo iným subjektom verejnej správy. Na analytickom účte 355, ktorý sa týka 
Generálneho investora Bratislava, naďalej evidujeme hodnotu vo výške približne 69 mil.€, 
ktorá nebola doposiaľ finančne usporiadaná a nachádzajú sa tu okrem iných aj veľký objem 
neidentifikovaných a nezaradených investícií z historických období od roku 1991 kedy GIB bol 
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zriadený mestským zastupiteľstvom hlavného mesta ako nástupnícka organizácia po 
organizácií Výstavba hlavného mesta Bratislavy.  
 
Zápis DIK 12 Inventarizácia účtov časového rozlíšenia a opravných položiek 
k pohľadávkam 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 3. Inventarizácia bola vykonaná 
dokladovou formou. Nakoľko v minulých obdobiach sa nedostatočne riešil proces upomínania 
a vymáhania pohľadávok hlavné mesto v účtovnej evidencii eviduje významný objem starých, 
často nedobytných pohľadávok, pohľadávok ku ktorým neexistuje podporná dokumentácia, 
alebo pohľadávok, ktoré vznikli chybnými účtovnými zápismi a tieto zápisy neboli dodatočne 
opravené. Podľa zákona č.431/2002 o účtovníctve musí účtovná jednotka tvoriť na takýto druh 
pohľadávok opravné položky, ktoré zabezpečia úpravu hodnoty majetku tak, aby účtovné 
výkazy zobrazovali verný a pravdivý obraz o skutočnej hodnote aktív účtovnej jednotky. 
Z uvedeného dôvodu hlavné mesto za rok 2020 vytvorilo opravné položky k pohľadávkam 
v celkovej výške 81 867 675, 03 EUR. 
 
 
Zápis DIK 13 Inventarizácia dlhodobých záväzkov 
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 4. Inventarizácia bola vykonaná 
dokladovou formou. Táto skupina účtov sa týka účtov výsledkov hospodárenia minulých 
období, dlhodobých fondov ako je sociálny fond, oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín, 
ostatných rezerv, predovšetkým vytvorených rezerv na súdne spory, bankových úverov 
a dlhodobých zábezpek. Pri porovnaní účtovného a evidenčného stavu neboli vykázané žiadne 
účtovné rozdiely. 
 
 
Zápis DIK 14 Inventarizácia drobného hmotného a nehmotného majetku vedeného 
v podsúvahovej evidencii, majetku zvereného mestským častiam.  
Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 7. Inventarizácia bola vykonaná fyzickou a 
dokladovou formou. Evidencia drobného majetku vykazuje súlad s účtovným stavom , kde boli 
zistené inventarizačné rozdiely.  

Pri oddelení tvorby mestskej zelene (OTMZ) vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 
28 301,56 EUR, chýbajú lavičky. Na základe fyzickej inventarizácie majetku mesta sa 
predmetný majetok nenachádzal na pôvodnom mieste. Evidencia majetku nebola úplná a pri 
premiestňovaní či odstraňovaní jednotlivých položiek nebola dopĺňaná. Nezrovnalosti medzi 
položkami v systéme NORIS a reálny stavom inventarizácie by bolo možno čiastočne odstrániť 
ďalšou inventarizáciou skladových priestorov Hlavného Mesta a zistením umiestnenia povodne 
odstráneného mobiliáru. 

Pri oddelení životného prostredia (SŽP) vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 430,80 
EUR. Fotopasca sa nenachádza na Oddelení životného prostredia, bola v minulosti 
nainštalovaná v teréne na monitorovanie čiernej skládky a nevieme, kde sa nachádza. 
           Pri ubytovni Fortuna vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 2 499,80 EUR. V objekte 
ubytovne Fortuna boli zistené ohniská zamorenia plošticami vo viacerých ubytovacích 
bunkách, z ktorých sa zamorenie šírilo do priľahlých priestorov. Preto bol vedením SSV 
nariadený okamžitý zásah a likvidácia interiérového vybavenia ubytovacích buniek, ktoré v 
prevažnej miere patrilo ubytovaným. Aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu v rámci objektu, musel 
sa zlikvidovať aj vyššie uvedený majetok. Išlo o kusy prevažne pätnásť a viac rokov staré, 
ktorých zostatková hodnota bola nulová, tomu zodpovedal aj ich fyzický stav a miera 
opotrebenia. 
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Pri ubytovni Kopčany vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 734,17 EUR. Majetok 
uložený  v skladových priestoroch bol pripravený na vyradenie z dôvodu poškodenia 
a nepoužiteľnosti. V rámci prípravy priestorov na projekt IKEA bolo potrebné vypratať 
skladové priestory. V rámci vypratávania skladových priestorov boli predmety pripravené na 
vyradenie, spolu s ďalším odpadom odvezené na skládku. Väčšina zlikvidovaných položiek 
bola už viac ako 10 rokov po životnosti, boli poškodené a nepoužiteľné a ich zostatková hodnota 
bola nulová. 

Pri Centre pre deti a rodiny REPULS vznikol inventarizačný rozdiel vo výške 2 388,10 
EUR. Centrum pre deti a rodiny REPULS realizovalo sanáciu kancelárskych priestorov,  v 
rámci ktorej sa okrem iného nahradili koberce umývateľnou podlahovou krytinou z dôvodu 
účinnejšej dezinfekcie priestorov, resp. efektívnejšej údržby priestorov. Odstránené koberce, 
rovnako aj ďalšie interiérové vybavenie, ktoré bolo poškodené a nepoužiteľné, bolo uložené v 
skladových priestoroch. V rámci upratovania objektu boli predmety pripravené na vyradenie, 
spolu s ďalším odpadom odvezené na skládku. Všetky zlikvidované položky boli už viac ako 6 
rokov po životnosti, boli poškodené a nepoužiteľné a ich zostatková hodnota bola nulová. 

Pri syntetickom účte 786 – Budovy a stavby zverené mestským častiam, bol za rok 2020 
zistený rozdiel vo výške 121 313 990,96 Eur, ktorý vyplynul z rozdielu medzi zistenými údajmi 
o zverenom majetku mestským častiam a údajmi, ktoré sa nachádzajú v našej databáze „budov 
a stavieb“ na uvedenom účte. Rozdiel tvorí obstarávaciu hodnotu budov a aj komunikácií 
zverených mestským častiam, ktoré treba na uvedený účet doplniť. 

 
Príloha č. 3 – Porovnávacia tabuľka DIK 14 k 31.12.2020 

 
 

3. Zhrnutie záverov inventarizácie 
Nakoľko inventarizácia prebehla fyzickou a  dokladovou formou, bolo možné zdokumentovať 
fyzický stav najmä hmotného majetku, či už drobného alebo dlhodobého.  
Rozdiely, ktoré sú v Prílohe č. 2, ktoré vznikli pri inventarizácii budú predložené škodovej 
komisii a následne  vyraďovacej komisii.  
 
Naďalej vnímame ako rizikovú oblasť stav pohľadávok. Vznikol nový referát správy a 
vymáhania pohľadávok, ktorý urobil kroky k nastaveniu procesu objasneniu historických 
pohľadávok, bude vysporiadavať pohľadávky a postupne čistiť jednotlivé pohľadávkové účty 
tak, aby evidenčný a účtovný stav bol zosúladený.  Aktualizuje sa smernica o riadení 
pohľadávok. V prípade záujmu členov UIK predloží OUaP informáciu o priebežnom plnení 
vysporiadania pohľadávok v septembri 2021. 
 
Zároveň konštatujeme, že vysoké inventarizačné rozdiely sú aj na SSN. Sekcia správy 
nehnuteľností, oddelenie správy a inventarizácie majetku v súčinnosti s Oddelením správy 
komunikácií, neustále plní úlohu: doplnenie databázy zvereného majetku mestským častiam a 
to v zmysle plnenia uznesenia č.673/2012, za účelom vyrovnania uvedeného inventarizačného 
rozdielu. Vzhľadom na náročnosť tejto úlohy, pri ktorej musí dôjsť ku kontrole všetkých 
platných Protokolov o zverení nehnuteľného majetku od roku 1991 až do dnes, predložených 
inventarizácií mestských častí a tiež platných údajov katastra nehnuteľností je potrebné na 
uvedenú úlohu vyčleniť väčšie časové obdobie ako predpokladali. V zmysle uvedeného 
požiadala Sekcia správy nehnuteľností o predĺženie termínu na splnenie tejto úlohy do konca 
roka 2023. 
V prípade záujmu členov UIK predloží SSN informáciu o priebežnom plnení vysporiadania 
pohľadávok v septembri 2021. 
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Členovia inventarizačnej komisie jednohlasne odsúhlasili priebeh, zhrnutie a závery 
inventarizácie za rok 2020. 
 
Príloha č. 4 Sumarizácia inventarizačných rozdielov za rok 2020 
 
 
 
  Sumárna inventarizačná tabuľka DIK 1 až 14 k 31.12.2020  Príloha č. 1 

     

Skupina majetku 
Stav k 31.12. 

minulého roka 

Účtovný stav k 
31.12. bežného 

roka 

Skutočný stav k 
31.12. bežného 

roka 
Rozdiel 

DIK 1 - dlhodobý 
nehmotný majetok (ÚS 
01,07) 

721 728,34 316 920,81 316 920,81 0,00 

DIK 2  - dlhodobý hmotný 
majetok (ÚS 02, 03,08) 

287 977 101,50 273 699 405,16 273 699 405,16 0,00 

DIK 3 - Pozemky (účty 
03x) a opravné položky k 
pozemkom 

655 804 953,11 672 227 665,51 672 227 665,51 0,00 

DIK 4 - Obstaranie 
dlhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

45 629 434,17 89 513 891,08 89 513 891,08 0,00 

DIK 5 - Dlhodobý 
finančný majetok (účty 
06x) 

255 846 539,12 257 346 539,12 257 346 539,12 0,00 

DIK 6 - zásoby (ÚS 11 až 
13) 

272 968,55 508 608,89 508 608,89 0,00 

DIK 7 - pokladničná 
hotovosť a ceniny (účty 
211, 213) 

11 879,21 9 985,26 9 985,26 0,00 

DIK 8 - účty 22x,26x,27x 60 811 932,38 77 121 579,00 77 121 579,00 0,00 

DIK 9 - pohľadávky a 
záväzky (účty  31x, 32x) 25 085 872,66 30 503 324,72 30 748 104,78 -244 780,06 

DIK 10 - účty 33x, 34x, 
36x, 37x 

49 081 906,02 49 003 223,76 49 003 223,76 0,00 

DIK 11 - zúčtovanie 
medzi subjektami 35 

258 694 776,98 231 365 588,71 231 365 588,71 0,00 

DIK 12 - prechodné účty 
(ÚS 38,39) -220 255 134,82 -251 246 350,55 -251 246 350,55 0,00 

DIK 13 - fondy 
a dlhodobé záväzky (ÚS 
4) 

-1 419 683 957,22 -1 435 853 663,21 
-1 435 853 

663,21 
0,00 

DIK 14 - majetok vedený 
v podsúvahovej evidencii 

375 573 252,55 378 150 699,95 272 414 325,56 105 736 374,39 
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  Porovnávacia tabuľka DIK 9 k 31.12.2020   Príloha č. 2 

     

     

Skupina majetku 
Stav k 

31.12.2019 
Účtovný stav 
k 31.12.2020 

Skutočný stav k 
31.12.2020 

Rozdiel  

pohľadávky (ÚS 31)         
účet 3181 2 5127001 - príjmy 
z prenajatých nebytových 
priestorov  

2 267 918,69 2 336 780,81 2 421 356,56 -84 575,75 

účet 3181 2 5128000 - príjmy 
z prenajatých pozemkov 5 243 084,35 3 858 681,20 4 251 803,36 -393 122,16 

účet 3181 2 5128001 - príjmy 
z prenajatých pozemkov -bez 
právneho titulu 

8 537 252,08 10 938 039,22 10 706 162,52 231 876,70 

účet 3181 2 5128002 - príjmy 
z prenajatých pozemkov -bez 
právneho titulu § 676 

70 642,97 66 089,88 64 543,39 1 546,49 

účet 3181 2 5128003 - príjmy 
z prenajatých pozemkov -
vecné bremená 

87 071,32 145 182,21 145 687,55 -505,34 

Súčet  318 16 205 969,41 17 344 773,32 17 589 553,38 -244 780,06 

 
 
  Porovnávacia tabuľka DIK 14 k 31.12.2020  Príloha č. 3  

     

Skupina majetku 
Stav k 

31.12.2019 
Účtovný stav k 

31.12.2020 
Skutočný stav 
k 31.12.2020 

Rozdiel 

majetok vedený v 
podsúvahovej evidencii 

      

  
účet 77111 - drobný dlhodobý 
hmotný majetok 

4 221 992,59 4 261 125,88 4 226 771,45 34 354,43 

účet 7711 16 - Odevy v 
používaní 331 493,25 392 850,79 392 850,79 0,00 

účet 7711 2 - DHM v 
používaní - nehmotný majetok 
- vlastné hospodárenie 

299 371,33 188 760,57 188 760,57 0,00 
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účet 77191 - DHM - v 
používaní -hmotný majetok 
PODČ 

27 142,25 27 142,25 27 142,25 0,00 

účet 77192 - DHM v používaní 
- nehmotný majetok - PODČ  3 345,36 3 345,36 3 345,36 0,00 

Súčet za 771 4 883 344,78 4 873 224,85 4 838 870,42 34 354,43 
7721 1 NKP v správe MČ 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 
účet 7721 3 - NKP v správe 
PO  11 068 952,97 11 068 952,97 11 068 952,97 0,00 

účet 7721 4 - NKP v správe 
HLMSR  3 348 303,50 3 651 258,33 3 651 258,33 0,00 

Súčet za 772 14 417 256,47 14 861 211,30 14 861 211,30 0,00 
Súčet za 77 19 300 601,25 19 734 436,15 19 700 081,72 34 354,43 

účet 7801 - Podsúvahové účty - 
vl.č. - OCH škoda, 
neproduktívne výdavky 

14 321,33 2 044,74 2 044,74 0,00 

účet 7811 - Prenajaté HDM a 
DHM - vlastné hospodárenie 362 046,08 362 046,08 362 046,08 0,00 

účet 7821 - najatý majetok 149 777,95 157 025,00 157 025,00 0,00 

účet 7861 - budovy zverené 
mestským častiam  

181 469 112,20 182 478 873,64 61 164 882,68 121 313 990,96 

účet 78611 - oprávky (budovy 
zverené mestským častiam) 

-118 021 714,99 -118 781 759,04 -8 553 930,50 
-110 227 

828,54 
účet 7881 - zásoby prijaté  42 408,98 42 408,98 42 408,98 0,00 
Súčet za 78 64 015 951,55 64 260 639,40 53 174 476,98 -11 086 162,42 
7921 - odpísané pohľadávky - 
vlastná činnosť 0,00 56 948,60 56 948,60   

Súčet za 792 0,00 56 948,60 56 948,60 0,00 
účet 7951 - prísne zúčtovateľné 
tlačivá 405 500,00 215 000,00 215 000,00 0,00 

Súčet za 795 405 500,00 215 000,00 215 000,00 0,00 

účet 797 - Pozemky zverené 
MČ 

291 851 199,75 293 883 675,80 199 267 818,26 94 615 857,54 

Súčet za 797 291 851 199,75 293 883 675,80 199 267 818,26 94 615 857,54 
Spolu za 7:  375 573 252,55 378 150 699,95 272 414 325,56 105 736 374,39 
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Na základe pripomienky z finančnej komisie sme doplnili materiál, prílohu č. 4 – o posledný 
stĺpec „návrh na vysporiadanie inventarizačného rozdielu“. 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. 235/2021 zo dňa 04. 11. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy prerokovať Informáciu o inventarizácii majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31.12.2020. 

 

 Sumarizácia inventarizačných rozdielov za rok 2020                                     Príloha č. 4  

por. 
číslo 

názov 
útvaru/oddelenia/organiz. DIK vecný popis rozdielu výška rozdielu v 

EUR 

návrh na 
vysporiadanie 

inventarizačného 
rozdielu 

1. 
OUaP príjem z prenajatých 
nebytových priestorov 9 č. účtu 318 1 - 2 - 5127001 -84 575,75  

Inventarizačný rozdiel 
vznikol porovnaním 

evidenčného a 
účtovného stavu. Po 

prešetrení vzniknutého 
rozdielu pri 

konkrétnych subjektoch 
zosúladíme tieto stavy 

podľa skutočnosti. 

   Príjem z prenaj. pozemkov   č. účtu 318 1 - 2 - 5128000 -393 122,16  

  
 Príjem z prenaj. pozemkov 
bez právneho titulu   č. účtu 318 1 - 2 - 5128001 231 876,70  

  
 Príjem z prenaj. pozemkov 
bez právneho titulu, §676   č. účtu 318 1 - 2 - 5128002 1 546,49  

  
 Príjem z prenaj. pozemkov 
vecné bremená   č. účtu 318 1 - 2 - 5128003 -505,34  

2. OTMZ 14 chýbajúce lavičky 28 301,56  

rozdiely budú posunuté 
na riešenie do škodovej 

komisie 

3. SŽP 14 chýbajúca fotopasca 430,80  

4. Ubytovňa Fortuna  14 
zamorenia plošticami vo 
viacerých ubytovacích 
bunkách 

2 499,80  

5. Ubytovňa Kopčany  14 
poškodený a nepoužiteľný 
nábytok 734,17  

6. Centrum pre deti a rodiny 
REPULS  14 

koberce  odstránené a 
uskladnené spolu s 
poškodeným a 
nepoužiteľným nábytkom 

2 388,10  

7.  SSN 14 
budovy zverené mestským 
častiam 121 313 990,96  

postupné 
zosúlaďovanie 

obstarávacích hodnôt 
zvereného majetku s 
mestskými časťami 

      
oprávky (budovy zverené 
mestským častiam) -110 227 828,54  

      
pozemky zverené 
mestským častiam 

94 615 857,54  

  Sumárny inventarizačný rozdiel  105 491 594,33    



  
Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa  02.11.2021            

___________________________________________________________________________ 
 
k bodu  
Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o inventarizácii majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 14 , za: 13 , proti: 1, zdržal sa: 0  
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 02.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


