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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
1) Informáciu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými
účasťami v obchodných spoločnostiach v Mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonanej
Najvyšším kontrolným úradom SR v dňoch od 29.03.2017 do 13.06.2017.
2) Prijaté opatrenia mestskej časti Bratislava-Petržalka ku kontrolným zisteniam.
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Dôvodová správa
Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „predseda NKÚ“) z 24. februára 2017 č. 1661/37 vykonala v dňoch 29.03.2017 do
13.06.2017 kontrolná skupina Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len
„kontrolná skupina“) v zložení: Ing. Iveta Schlosserová, vedúca kontrolnej skupiny a Ing.
Viera Hankerová, člen kontrolnej skupiny, kontrolu nakladania subjektov územnej
samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach v Mestskej časti
Bratislava-Petržalka, ktorej účelom bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce
sa majetkových účastí boli vo významných aspektoch v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti a či informácie
zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave
výlučných majetkových účastí, účastí s podstatným vplyvom (od roku 2016 podielových
účastí), realizovateľných cenných papierov a údaje o ich obstaraní.
Po skončení výkonu kontroly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len
„NKÚ“) doručil mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 10. júla 2017 „Protokol o výsledku
kontroly Nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných
spoločnostiach v Mestskej časti Bratislava-Petržalka, zn. Z-004467/2017/1080/SIE (ďalej len
„protokol“), na oboznámenia sa s jeho obsahom. Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej
len „mestská časť“) bol určený termín na prípadné vznesenie písomných námietok
k protokolu do 19. júla 2017, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 1 písm. d) a e) zákona č.
39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ“).
Mestská časť ako kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote, v zmysle § 15 ods. 1 písm.
e) zákona o NKÚ, nevzniesla písomné námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti
kontrolných zistení kontrolnou skupinou, ale predložila vedúcej kontrolnej skupiny
Vyjadrenie k protokolu.
Kontrola NKÚ bola ukončená dňa 20. júla 2017 vyhotovením Zápisnice o prerokovaní
protokolu zn. Z-008014/2017/1080/SIE, v súlade s ustanovením § 15 ods. 3 zákona o NKÚ.
Mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla a prijala nasledujúce opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov:
1) v časti použitia finančných prostriedkov z BSK na úhradu vkladu do základného imania
spoločnosti ŠZP, s.r.o.
Pri uzatváraní obdobných zmlúv o poskytovaní dotácií, ktorých prijímateľom bude
mestská časť Bratislava-Petržalka budeme žiadať presnú špecifikáciu účelu ich použitia.
Finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácií nebudú použité ako vklad do základného
imania obchodných spoločností založených mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
2) v časti nesprávneho zaúčtovania transferu z BSK
Pri získaní dotácie nebude táto zaúčtovaná na vklad do základného imania obchodnej
spoločnosti založenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
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3) v časti použitia návratných zdrojov financovania na zvýšenie základného imania
spoločnosti ŠZP, s.r.o.
V prípade realizácie ďalších stavieb mestskou časťou Bratislava-Petržalka nebude mestská
časť Bratislava-Petržalka poskytovať mimorozpočtové zdroje ako výdavkové finančné
operácie do obchodného podielu (na zvýšenie základného imania) obchodnej spoločnosti
založenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
4) v časti netvorenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku pri vykázaní
záporného vlastného imania spoločnosti BPP, s.r.o.
Stanoviť konateľovi spoločnosti BPP, s.r.o. povinnosť písomne informovať Mestskú časť
Bratislava-Petržalka, finančné oddelenie vždy najneskôr do 01.12. každého roku
o predpokladanom hospodárskom výsledku spoločnosti BPP, s.r.o. za daný kalendárny rok.
Zároveň v prípade, ak bude konateľom spoločnosti BPP, s.r.o. oznámený predpoklad
záporného hospodárskeho výsledku spoločnosti BPP, s.r.o. vytvoriť k DFM opravnú
položku.
5) v časti nedodržania ustanovení zakladateľských listín o zasadaní dozornej rady spoločnosti
ŠZP, s.r.o. a spoločnosti BPP, s.r.o.:
Upraviť znenie zakladateľských listín oboch spoločností na najbližšom zasadnutí Valného
zhromaždenia spoločnosti ŠZP, s.r.o. aj spoločnosti BPP, s.r.o. s tým, že bude namiesto
povinnosti predsedu dozornej rady zvolávať dozornú radu najmenej raz za kalendárny
štvrťrok nahradené povinnosťou predsedu dozornej rady zvolávať dozornú radu podľa
potreby minimálne raz za rok.
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