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  Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov 
v Inventarizácii k 31.12.2013 

 
 
 

Postup prác pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 
je definovaný na základe harmonogramu prác. Zamestnanci Magistrátu postupujú v súlade 
s týmto harmonogramom. 

Dňa 17.03.2015 poveril riaditeľ Magistrátu Mgr. Martin Maruška,  pracovníkov 
referátu interného auditu – poverením č. 02/2015 k vykonaniu následnej finančnej 
kontroly na Finančnom oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Následná 
finančná kontrola je zameraná 1.) Inventarizačné rozdiely v Inventarizácii majetku 
a záväzkov hlavného mesta SR Bratislava v roku 2013,  

2.) a k zisteniu inventarizačných rozdielov v Inventarizácii majetku a záväzkov 
hlavného mesta SR Bratislava v roku 2014. K následnej finančnej kontrole sú prizvaní 
priamo zamestnanci finančného oddelenia a zamestnanci oddelenia správy nehnuteľností, 
referátu evidencie, inventarizácie a správy. Následná finančná kontrola sa vykonáva 
v čase od 19.03.2015 do 30.06.2015. 

Podľa Rozhodnutia primátora č. 18/2014 mala byť Inventarizácia roku 2014 ukončená 
k 25.01.2015 – Zápisnicou Ústrednej inventarizačnej komisie. 
Ústredná inventarizačná komisia zasadala až 31.03.2015. Výsledky Inventarizácie 2014 - 
dielčích Inventarizačných Komisií (DIK)  1 až 14 vykázali inventarizačný rozdiel v stave 
majetku a záväzkov v sume 142.640.994,60 EUR. Konkrétne účtovný stav k 31.12.2014 
v sume 305.846.017,97 EUR skutočný stav k 31.12.2014 len 163.205.023,37 EUR. 
Predsedovia DIK by mali podľa Rozhodnutia primátora č. 10/2009 aj Rozhodnutia č. 
18/2014 by mali na zasadnutie UIK predložiť návrhy na vysporiadanie inventarizačných 
rozdielov a podať návrh na ich zúčtovanie. K takémuto kroku na zasadnutiu UIK dňa 
31.03.2015 nedošlo. 

Výsledky Inventarizácie roku 2014 kopírujú výsledky Inventarizácie roku 2013. Tento 
problém je výrazný najmä: 

V stave dlhodobého hmotného majetku stále pretrváva rozdiel 543.440,02 EUR. To 
znamená že v účtovníctve máme evidovaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý buď 
nevieme fyzicky identifikovať, alebo stále evidujeme majetok, ktorý už nie je 
vlastníctvom hlavného mesta. Preto je nevyhnutné v procese následnej finančnej kontroly 
odkontrolovať všetky inventárne karty majetku, porovnať ich s listami vlastníctva, 
metódou postupného vylučovania zidentifikovať takýto majetok a urobiť nápravu.  

Alarmujúci stav predstavujú inventarizačné rozdiely pohľadávok. Na účtoch účtovej 
skupiny 318 – nedaňové pohľadávky, 319 – daňové pohľadávky. Výsledky 
inventarizačných rozdielov sú vykázané v tabuľke: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Účet  

nedaňové 
pohľadávky 

učtovný stav 
k 31.12.2014 

skutočný stav 
k 31.12.2014 

Inventarizačný  
rozdiel 

3181 12 187 322.30 11 440 397.95 746 924.35 

3182 14 457 832.07 12 077 069.11 2 380 762.96 

3183 17 491.03 17 491.09 -0.06 

3184 2 871 567.34 3 104 640.87 -233 073.53 

3185 9 003 567.70 9 003 567.70 0.00 

3186 4 333.34 5 303.90 -970.56 

318 38 542 113.78 35 648 470.62 2 893 643.16 
    

Účet  
daňové 

pohľadávky 
učtovný stav 
k 31.12.2014 

skutočný stav 
k 31.12.2014 

Inventarizačný  
rozdiel 

319 5 135 862.25 4 460 060.63 675 801.62 

 
Alarmujúca je jednak samotná suma pohľadávok. Veď pohľadávka pre účtovnú 

jednotku predstavuje budúci zdroj príjmu. Preto pri nesprávnej identifikácii pohľadávok 
nevieme s istotou povedať či vôbec  takáto pohľadávka predstavuje budúci zdroj príjmu. 
V štruktúre to môžu byť pohľadávky premlčané, rizikové, ku ktorým sa netvorili opravné 
položky, aj také pri ktorých sme nevyužili možnosť uplatniť si (prihlásiť pohľadávku) do 
konkurzného konania dlžníka, resp. môže nastať aj situácia, že dlžník pohľadávku zaplatil, ale 
na základe nesprávnej predkontácie platba ostala nespárovaná.  Evidovať inventarizačný 
rozdiel v sume skoro 3 mil. EUR je naozaj alarmujúce.  
Preto cieľom následnej finančnej kontroly bude rozdrobiť pohľadávky s dátumom vzniku 
podľa rokov 2011,2012,2013,2014, pri ktorých je predpoklad výnosu relatívne vysoký. Prijať 
opatrenia prostredníctvom OLP – referát vymáhania pohľadávok. Potom  identifikovať 
ostatné pohľadávky, pre vytvorenie reálneho obrazu stavu pohľadávok, stanoviť prípadný 
odpis takýchto pohľadávok do nákladov. 

Dňa  14.04.2015 boli prizvané osoby z finančného oddelenia spracovať všetky 
pohľadávky do 30.04.2015 v nasledovnom členení podľa jednotlivej analytickej evidencie 
účtov 318 – nedaňové pohľadávky, 319-daňové pohľadávky. 

 
 

Por.č 
analytický 

účet 
názov 
účtu odberateľ 

 PO IČO / 
FO 

dátum vzniku 
pohľadávky 

brutto suma 
pohľadávky 

účtovná 
31.12.2014 

suma pohľadávky 
zistená v 

inventarizácii 2014 tvorba OP 
pohľadávka  

netto 

 
Od 27.04.2015 bude Následná finančná kontrola vykonávaná na mieste – Finančné 

oddelenie. V tejto súvislosti sme požiadali prizvané osoby   pripraviť všetky dokumenty 
z fyzickej inventarizácie k nahliadnutiu. Aj podľa spracovanej požadovanej evidencie. 

Inventarizačný rozdiel na podsúvahových účtoch 786 a 797 stále pretrváva aj po vykonaní 
Inventarizácie roku 2014 v sume 153.819.454,15 EUR. Jedná sa o majetok zverený mestským 
častiam do správy. Cieľom následnej finančnej kontroly bude aj odsúhlasiť zverený majetok 
s mestskými časťami, nájsť spôsob ako v účtovnom module Majetok doplniť prehľadnú 
evidenciu podľa jednotlivých mestských častí. 

O vykonávaní Následnej finančnej kontroly 02/2015 sme o všetkých postupoch 
informovali osobne p. námestníka – Ing. Ignáca Koleka dňa 22.04.2015.  



V súvislosti s výkonom Následnej finančnej kontroly 02/2015 sme sa oboznámili 
s dostupnými  Správami audítora. V Správe audítora 2013 sa len okrajovo konštatuje 
„inventarizačný rozdiel“ aj to v minulosti. 

 Po dohode s. p. námestníkom – Ing. Ignácom Kolekom bude kompletný materiál do 
MsZ o Inventarizácii roku 2014 predložený  až po ukončení Následnej finančnej kontroly  
02/2015. 

Následná finančná kontrola prebieha, má jasný systém práce o každom výsledku 
budeme informovať prostredníctvom Priebežnej správy riaditeľa Magistrátu, p. 
námestníka – Ing. Ignáca Koleka,  p. primátora a samozrejme mestské zastupiteľstvo.  

 
 
Ku informácii prikladám aj prílohy: 1.) Poverenie k NFK 02/2015 
               2.) Vyžiadanie materiálov k NFK 

3.)  scan zo Správy auditora 2013 
      
 
V Bratislave, 28.04.2015    zapísala: Ing. Iveta Bullová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 














