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NÁVRH  UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

Berie na vedomie SPRÁVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra 
v kontrolovanej veci - Následná kontrola ku správe o kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra predloženej dňa 19.02.2019 na 2 zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava – Karlova Ves s názvom Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na 
stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011. 
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Mestská časť  Bratislava – Karlova Ves 

Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4 

Miestny kontrolór 

           JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

Následná kontrola ku správe o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

predloženej dňa 19.02.2019  

na 2 zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves  

s názvom 

Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na stavbe – Regenerácia centrálnej 

zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011 

 

1. Stručný úvod.   

 

V priebehu mesiaca júl 2018 sa na kontrolóra Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves 

obrátil poslanec Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves pán Rudolf Rosina, vo veci 

ručného napúšťania fontány na námestí – centrálna zóna Dlhých Dielov. Podľa 

informácií ktoré mal k dispozícii, by mala byť predmetná fontána vybavená systémom 

automatického dopúšťania vody. Požiadal ma o preskúmanie dôvodov, prečo musí 

dvakrát do týždňa zamestnanec príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 

Karlova Ves (ďalej pre účely tohto textu len „VPS“) natiahnuť cca 300 metrovú hadicu 

cez celé námestie a dopĺňať cca 2 hodiny vodu z miestnej organizácie dôchodcov.  

 

Následne bolo pomerne rozsiahlou kontrolou ako na tvare miesta, tak i v dostupnej 

dokumentácii zistené, že v súvislosti s realizáciou stavby – Regenerácia centrálnej 

zóny Dlhé Diely boli spoločnosti STRABAG s.r.o. zaplatené neodrobené, ale ňou 

vyfaktúrované stavebné práce v celkovom objeme 16.827,01€ s DPH. Viac Správa 

o kontrolnej činnosti predložená dňa 19.02.2019 na 2 zasadanie Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves (link https://www.karlovaves.sk/wp-

content/uploads/02-Sprava-o-cinnosti-MK.pdf ).  

 

Nakoľko som pri tejto kontrole dospel k záveru, že uvedeným konaním, resp. 

nekonaním zodpovedných osôb mohlo dôjsť s naplneniu skutkovej podstaty trestného 

činu podľa § 238 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. – Porušovanie povinností pri správe 
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cudzieho majetku a trestného činu podľa §§ 261 a 262 Trestného zákona č. 300/2005 

Z.z. – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, prípadne inej 

skutkovej podstaty podľa právnej kvalifikácie zo strany orgánov činných v trestnom 

konaní. Dňa 19.02.2019 som sa mailom obrátil na generálnu a špeciálnu prokuratúru s 

podnetom v tejto veci.  

 

2. Spôsob vybavenia podnetu na generálnu a špeciálnu prokuratúru.  

 

Dňa 31.03.2020 bolo do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves doručené UZNESENIE vo veci ČVS:PPZ-311/NKA-BA3-2019. Vyšetrovateľka 

PZ podľa § 197 ods.1 písm. c) Trestného poriadku s poukazom na § 9 ods.1 písm. a) 

Trestného poriadku podanie JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. zo dňa 19.02.2019 

odkladá, nakoľko je trestné stíhanie neprípustné.  Na strane 8 predmetného 

UZNESENIA vyšetrovateľka uvádza, citujem : „Po vyhodnotení podania 

a zadovážených listinných podkladov možno konštatovať, že v posudzovanom prípade, 

deklarovaním oprávnených výdavkov v žiadosti na platbu, v ktorých boli zahrnuté aj 

nezrealizované práce, mohlo dôjsť k naplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty 

trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 

261 Trestného zákona a nasl. či už vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti. Takisto 

preplatením faktúrovaných, ale nezrealizovaných prác, mohlo dôjsť k nehospodárnemu, 

neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov a umožnenie 

bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, 

avšak vzhľadom na vyčíslenú sumu preplatených a nezrealizovaných prác 

(16.827,01EUR), takéto konanie nemožno subsumovať pod skutkovú podstatu trestného 

činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 trestného 

zákona“. Následne vyšetrovateľka kvalifikuje daný skutok podľa § 261 ods.2 písm. a) 

Trestného zákona, s odňatím slobody na jeden rok až päť rokov, za trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev so škodou väčšieho 

rozsahu. Podľa § 87 ods.1 Trestného  zákona, trestnosť činu zaniká uplynutím 

premlčacej doby, ktorá je päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon 

v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 

sadzby najmenej tri roky. V prípade konania, resp. skutku, ktorý je predmetom 

trestného oznámenia, možno konštatovať, že k jeho dokonaniu došlo najneskôr 

predložením Žiadosti o platbu – záverečnú platbu, podanou Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves dňa  30.12.2011 na Úrad BSK a deklarovaním oprávnených výdavkov 

v celkovej sume 118.055,84 EUR, v ktorej boli zahrnuté aj nezrealizované práce 

vyčíslené v celkovej sume 16.827,01 EUR. Ako štatutárny zástupca Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves a osoba zodpovedná za súlad nárokovanej sumy 

a oprávnenosť výdavkov, predmetnú žiadosť o platbu, vrátane príloh, podpísala 

starostka Ing. Iveta Hanulíková. Skutočnosti, ktoré by spôsobili prerušenie plynutia 

premlčacej doby, neboli zistené.  
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S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia, možno konštatovať, že trestnosť 

predmetného činu zanikla uplynutím päťročnej premlčacej doby, t.j. 30.12.2016. 

(a podanie miestneho kontrolóra bolo urobené 19.02.2019).  

 

Podľa § 9 ods.1 písm. a) Trestného poriadku, trestné stíhanie nemožno začať, a ak už 

bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak je trestné stíhanie 

premlčané. Vzhľadom na zistené skutočnosti, bolo potrebné vo veci rozhodnúť tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.  

 

3. Doriešenie nedorobkov so spoločnosťou STRABAG s.r.o..  

 

Ako som uviedol v správe o kontrolnej činnosti predloženej do Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 19.02.2019, ešte v priebehu 

kontroly začal miestny kontrolór komunikovať so spoločnosťou STRABAG s.r.o., 

pričom bol podpísaný jednak záznam zo stretnutia so starostkou mestskej časti dňa 

24.09.2018, ktorý pomenoval a identifikoval nedorobky, ako i následne došlo 

k ustáleniu čiastky vyfakturovaných, zaplatených, ale nezrealizovaných stavebných 

prác v celkovom objeme 16.827,01 EUR. Už dňa 24.09.2018 spoločnosť STRABAG 

s.r.o. deklarovala, že má záujem riešiť danú vec, vrátane odstránenia nedorobkov 

v hodnote 17.832,936 EUR. Dňa 17.06.2019 podpísala Mestská časť Bratislava Karlova 

Ves zastúpená starostkou so spoločnosťou STRABAG s.r.o. DOHODU 

O UROVNANÍ, predmetom ktorej je podľa článku IV. záväzok spoločnosti STRABAG 

s.r.o. do 60 dní odo dňa účinnosti tejto dohody uskutočniť realizáciu nedorobkov 

spôsobom a za podmienok dohodnutých v prílohe č.2. Následne mala byť realizácia 

nedorobkov protokolárne prevzatá mestskou časťou podpísaním preberacieho protokolu 

č.1. Spoločnosť STRABAG s.r.o. sa zaviazala poskytnúť záručnú dobu na nedorobky 

v trvaní 3 rokov odo dňa ich protokolárneho odovzdania a prevzatia. Okrem toho sa 

spoločnosť STRABAG s.r.o. do 60 dní od podpisu DOHOPDY O UROVNANÍ 

zaviazala poskytnúť náhradu vzniknutej škody – „Kompenzačné práce“ v podobe 

vykonania údržby, alebo opravy ciest, alebo miestnych komunikácií, alebo iných 

objektov v správe mestskej časti. Realizácia „Kompenzačných prác“ bude prevzatá 

samostatným preberacím protokolom č.2.  

 

- Kontrola preberacieho protokolu č. 1. Preberací protokol bol podpísaný mestskou 

časťou a spoločnosťou STRABAG s.r.o. dňa 17.09.2019 so s odôvodnením, že 

termín 60 dní na realizáciu bol predĺžený z dôvodu neskoršieho podpísania zmluvy 

o odbernom mieste zo strany BVS a.s.. Posun termínu realizácie je v súlade 

s článkom IV. bod 4.1.1 druhý odstavec, z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre 

realizáciu nedorobkov. K nedorobku týkajúceho sa napúšťania fontány vedúca 

oddelenia správy budov, ktorá daný preberací protokol podpísala, nemala žiadne 

výhrady. Zistenie miestneho kontrolóra - preberací protokol svojím rozsahom 

plnenia zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. ide dokonca nad rámec prílohy č.2, 

keď v ryhe vybudoval potrubie položením dvoch rúr, pre prípad že by došlo 

k poruche, resp. v ryhe položil potrubie pre prívod do pitnej fontánky. Vo veci 
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nedorobku vypúšťania fontány spoločnosť STRABAG s.r.o. vybudovala nové 

odpadové potrubie s napojením do kanalizácie, čo je v súlade s prílohou č.2. 

V tomto bode je pripojená poznámka, že : „gulička pri novej nádržke nie je utesnená, 

po dažďoch ak by sa ukázala potreba pre tesnenia, zhotoviteľ bude riešiť“. Nad 

rámec prílohy č. 2 vybudovala spoločnosť STRABAG s.r.o. v technickej miestnosti 

novú nádržku s čerpadlom pre vypúšťanie fontány v prípade dlhodobého dažďa 

a pred zimou.  

- Kontrola preberacieho protokolu č.2. Preberací protokol bol podpísaný mestskou 

časťou a spoločnosťou STRABAG s.r.o. dňa 17.09.2019 bez akéhokoľvek 

zdôvodnenia posunutia termínu (do 60 dní od účinnosti DOHODY O UROVNANÍ), 

i keď to pripúšťala DOHODA O UROVANÍ v článkom IV. bod 4.1.2 druhý 

odstavec, z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre realizáciu Kompenzačných 

prác. Rozsah prác v preberacom protokole č.2 súhlasí s rozsahom dohodnutých 

kompenzačných prác v zmysle DOHODY O UROVNANÍ a prílohy č. 2 a 3. Nebyť 

chýbajúceho zdôvodnenia posunu ukončenia prác, nebolo by tomuto protokolu čo 

vytknúť. 

 

ZÁVER  

Následná kontrola ku kontrole Nezrealizovaných, ale zaplatených prác na stavbe – 

Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončených v novembri 2011 preukázala, že 

sa postupovalo pri odstraňovaní zistených skutočností v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov – opodstatnené podanie na generálnu a špeciálnu prokuratúru 

a v prípade nedorobkov zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. došlo k odstráneniu 

zistených nedorobkov aj nad rámec pôvodných požiadaviek mestskej časti.  

Záverom by som chcel ešte vyzdvihnúť iniciatívu dnes už zosnulého pána poslanca 

Rudolfa Rosinu, ktorý upozornením miestneho kontrolóra na daný problém podstatnou 

mierou prispel k odstráneniu majetkovej a nemajetkovej ujmy v neprospech 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a tým zachránil mestskej časti čiastku 

16.827,01 EUR. Česť jeho pamiatke ! 

 

 

 

 

 

 

 


