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- NÁVRH   UZNESENIA 

 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 
berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly „Hospodárenie s finančnými prostriedkami 
a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy“ vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v dňoch 
01.06.2016 až 18.08.2016 a informáciu o opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov. 

 
 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ 
SR) č. 1619/04 z 12.05.2016 bola v čase od 01.06.2016 do 18.08.2016 vykonaná kontrola 
„Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských 
častiach Bratislavy“ v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2016. Účelom 
kontroly bolo preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom subjektov územnej samosprávy. Závery 
kontroly boli zhrnuté do protokolu o výsledku kontroly, ktorý bol starostke mestskej časti 
predložený na oboznámenie sa s jeho obsahom dňa 14. 09.2016. Voči protokolu neboli vznesené 
námietky. O prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola spísaná zápisnica, v ktorej bolo 
uložené štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou 
zistených  nedostatkov a v termíne do 17.10.2016 ich písomne predložiť na NKÚ SR. Tieto boli 
v stanovenom termíne prijaté a predložené. V zápisnici je zároveň určený termín na podanie 
informácie o splní prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov do 31.01.2017. 
 
Protokol o výsledku kontroly „Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom 
vo vybraných mestských častiach Bratislavy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 
Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v dňoch 01.06.2016 až 18.08.2016 
je samostatnou prílohou predloženého materiálu. 
 
Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré bol doručené na NKÚ SR sú 
samostatnou prílohou predloženého materiálu. 
 
Informácia o plnené opatrení prijatých s cieľom odstrániť zistené nedostatky: 
Opatrenie č. 1: 
Mestská časť zabezpečí spracovanie a prijatie smernice o finančnej kontrole, v ktorej bude 
dostatočne regulovaný proces finančnej kontroly v súlade splatnými právnymi predpismi, spolu s 
určením zodpovednosti konkrétnych osôb tak, aby výkon finančnej kontroly nebol formálny. 
Termín: 30.11.2016 
Splnené, nová smernica je v platnosti od 15.11.2016. 
 
Opatrenie č. 2: 
Mestská časť zabezpečí pravidelné odborné školenie zamestnancom príslušného oddelenia pre 
garantovanie správnej aplikácie aktuálne platných predpisov.   
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Termín: do 31.12.2016 a následne najmenej raz ročne 
Plní sa, odborný útvar pripravuje podklady. 
Opatrenie č. 3: 
Mestská časť spracuje a predloží na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu nové všeobecne 
záväzné nariadenie o dotáciách, v ktorom zabezpečí nastavenie kontrolných mechanizmov tak, aby 
bolo zabezpečené dôsledné dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Termín: 15.12.2016 
Plní sa, návrh nového všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na web stránke 
a predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 20. 12.2016. 
 
Opatrenie č. 4: 
Mestská časť zabezpečí vyčíslenie výšky obstarávacej ceny majetku, ktorý treba na základe 
inventarizácie vykonanej v roku 2015 vyradiť alebo zaradiť do účtovnej a operatívnej evidencie.  
Termín: 31.1.2017 
Plní sa, odborný referent pripravuje dokumentáciu. 
 
Opatrenie č. 5: 
Mestská časť zaúčtuje inventarizačné rozdielov z dvoch mimoriadnych inventarizácii a vykoná 
úpravu operatívnej evidencie majetku o inventarizačné rozdiely. 
Termín: 31.12.2016 
Plní sa. 
  
Opatrenie č. 6: 
Mestská časť zabezpečí garanta pre verejné obstarávanie formou odborne spôsobilej osoby 
v pracovnom pomere na plný úväzok. 
Termín: do 31.01.2017 
Splnené, odborne spôsobilá osoba pracuje na plný úväzok od 1.11.2016 
 
Opatrenie č. 7:  
Mestská časť prijme internú smernicu na úpravu proces verejného obstarávania v podmienkach 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Termín: do 31.01.2017 
Splnené, smernica je v platnosti od 1.12.2016. 
 
Opatrenie č. 8: 
Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie zverejní všetky dokumenty a doklady za 
uskutočnené verejné obstarávania v roku 2015 v profile na webovom sídle ÚVO v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 
Termín: do 31.01.2017 
Splnené, všetky dokumenty boli zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, 
v profile verejného obstarávateľa. 
 
Opatrenie č. 10: 
Mestská časť zabezpečí systém kontroly uzatváraných zmluvných vzťahov prijatím novej 
smernice o finančnej kontrole, v ktorej bude zakomponovaný aj mechanizmus kontroly pred 
uzatvorením zmluvy.   
Termín: 30.11.2016 
Splnené, nová smernica je v platnosti od 15.11.2016. 
 
Opatrenie č. 11: 
Mestská časť doplní do smernice 1/2010 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní  majetku do článku 6 
Vyraďovanie a likvidácia majetku usmernenie, že v prípade likvidácie motorového vozidla je 
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potrebné zabezpečiť odhlásenie z evidencie po fyzickej likvidácii vozidla a zároveň preveriť 
možnosť nárokovania si nespotrebovanej časti poistného za motorové vozidlo. 
Termín: 31.12.2016 
Plní sa, odborný útvar spracúva v zmysle opatrenia.  
 
Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov sa priebežne plnia, významná časť z nich je 
splnená v predstihu pred uplynutím stanoveného termínu.  

 
 


