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Návrh uznesenia: 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
  
 
                                                           berie na vedomie 
 
predloženú Správu o výsledku  kontroly výkonu akcionárskych práv a nakladania 
s prenajatým majetkom Mestskej časti Bratislava-Ružinov v Ružinovskom podniku verejno-
prospešných služieb, a.s. Mlynské Luhy 19, 521 05 Bratislava.   
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Dôvodová správa 
 

Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra MČ Bratislava 
Ružinov na 2. polrok 2013 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
Ružinov č. 345/XX/2013 zo dňa 25.6.2013 bola vykonaná kontrola výkonu akcionárskych 
práv a nakladania s prenajatým majetkom Mestskej časti Bratislava-Ružinov v Ružinovskom 
podniku verejno-prospešných služieb, a.s. Mlynské Luhy 19, 521 05 Bratislava.   
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Správa 

o výsledku kontroly výkonu akcionárskych práv a nakladania s prenajatým majetkom 
Mestskej časti  Bratislava-Ružinov v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s. 

Mlynské luhy 19, 521 05 Bratislava 
č. 5/2013 

 
Podľa poverenia č. 4/13 zo dňa 13.9.2013 zamestnanci Útvaru miestneho kontrolóra 

Miestneho úradu Mestskej časti  Bratislava -  Ružinov (ďalej „MČ“) vykonali v čase od 
13.9.2013 do 9.10.2013  kontrolu výkonu akcionárskych práv a nakladania s prenajatým 
majetkom MČ v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb a.s. (ďalej 
„spoločnosť“). Kontrola spoločnosti so 100% majetkovou účasťou MČ  bola zameraná na 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom, ktorý bol  
zverený do správy spoločnosti („majetok“ – rozumie sa tým majetok, ktorý má MČ zverený 
do správy od hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej „hl. m. SR Bratislava“) ako i majetok vo 
vlastníctve MČ). Súvisiace predpisy: zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe 
v znení neskorších predpisov, z. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava (ďalej 
„zákon o hl. m. SR BA“), z. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení 
neskorších predpisov, z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, z. č. 523/2004 Z .z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o rozpočtových pravidlách“),  z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o účtovníctve“), z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“), z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o cenách“), Obchodný zákonník č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej „OZ“) a ďalšie súvisiace predpisy ako aj Všeobecne záväzné nariadenie MČ 
č. 13/2012 z 15.5.2012 o Zásadách hospodárenia s majetkom MČ  a s majetkom hl. m. SR 
Bratislavy zvereným do správy MČ. 

Obec zriadila spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov ako spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou.  
 
Zriaďovacia listina  

Podľa zriaďovacej listiny schválenej MZ MČ BA Ružinov č. 448/XVIII z 21. júla 
2001 bolo Stredisko verejno-prospešných služieb zriadené ako príspevková organizácia na 
základe zákona  o hl. m. SR Bratislava, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej „štatútu 
hl. m. SR BA“) a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 z. č. 
518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na 
obce a podľa platného Štatútu strediska RPV-PS a.s. (ďalej „štatútu“). Zriadená bola na 
základe Zakladateľskej listiny ako samostatná právnická osoba na plnenie úloh MČ. Prebrala 
tak všetky práva a záväzky príspevkovej organizácie SVPS so sídlom v Bratislave Mlynské 
Luhy 19 v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva (ďalej „MZ“) MČ č. 462/XIX/2001 
z 25.9.2001. Hospodárila s obecným majetkom, ktorý jej bol zverený do správy MČ  
zverovacím protokolom a vlastným majetkom v zmysle Zásad hospodárenia so zvereným 
majetkom a vlastným majetkom MČ. Na základe uvedeného  zastúpená vtedajším starostom 
Ing. Kubovičom uzatvorila so Strediskom VPS Bratislava Zmluvu o komplexnom nájme 
(ďalej „zmluva“) formou protokolu o zverení hnuteľného a nehnuteľného majetku vo 
vlastníctva hl. m. SR Bratislavy v správe MČ  do správy RPV-PS a.s. dňa 31.12.2001. 
Platnosť zmluvy bola do 31.12.2012.  
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Akciová spoločnosť bola založená na dobu neurčitú. Základné imanie spoločnosti je 1 
mil. Sk t.j. 33 194 €, ktoré je rozdelené na 10 akcií.  Jediným akcionárom je MČ v súčasnosti 
zastúpená starostom Ing. D. Pekárom. Do 

  registra organizácii  bola a.s. zapísaná 20.12.2001. Po zapísaní do registra 
Štatistického úradu jej bolo pridelené IČO. V sektore pre národné účty bola a.s. 
zaregistrovaná pod 11 001 – Verejné nefinančné korporácie a ako druh vlastníctva 5 – 
Vlastníctvo územnej samosprávy.    
  

Dňa 1.1.2013 v súlade s ustanovením § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a na základe uznesenia MZ MČ Bratislava Ružinov č. 253/XV/2012 z 11.12.2012 prenajala 
MČ BA Ružinov hnuteľný a nehnuteľný majetok do prenájmu spoločnosti na základe  
uzatvorenej ďalšej Zmluvy o komplexnom nájme majetku za účelom jeho využitia v prospech 
MČ, jeho zveľadenia prípadne  zhodnotenia za určených podmienok. Zmluva bola uzatvorená 
20.12.2012 na dobu určitú a to na 2 roky od 1.1.2013. Prílohu zmluvy tvorí presná 
špecifikácia hnuteľného a nehnuteľného majetku (jeho rozsah a hodnota) overeného 
inventarizáciou, ktorú spoločnosť vykonala k 31.10.2012. O majetku je vedená riadna 
evidencia a inventarizácia raz za rok. Ostatná  inventarizácia bola vykonaná na základe 
Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov spoločnosti k 31.12.2012. 
Z uvedeného nájmu nájomca nevykonával odpisy od 3.1.2005 do 31.12.2012.  Pokiaľ 
spoločnosť zhodnotí majetok na vlastné náklady, po vydokladovaní prenajímateľovi do 60 dní 
od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, môže tento odpisovať. 
Z podmienok zmluvy vyplýva, že v prípade neupotrebiteľnosti alebo nadbytočnosti majetku je 
spoločnosť povinná MČ predložiť návrh na jeho vyradenie na základe súhlasu vyraďovacej 
komisie. Zmluva nadobudla platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť od 
1.1.2013. K pôvodnej zmluve boli vypracované dva dodatky. Dodatkom č. 1 z 29.12.2003  sa 
menilo znenie článku súvisiaceho z inventarizáciou. Dodatkom č. 2 z 3.1.2005 sa menilo 
znenie predmetu nájmu, kde sa zmluvné strany dohodli, že a.s. nebude vykonávať odpisy 
z predmetu nájmu.  
 
Rámcová zmluva o dielo 
 O poskytovaní verejno-prospešných služieb na území MČ uzatvorila v zmysle § 269 
OZ dňa 9.5.2003 MČ so spoločnosťou Rámcovú zmluvu  o dielo č. 1/2003. V predmete 
zmluvy sú presne stanovené merné jednotky a parametre:  
- komunikácie v „km“, 
- zeleň a verejné priestranstvá v „ha“   
- detské ihriská,  reklamné panely a pod. v „ks“. 
Služby sú vykonávané na základe čiastkových zmlúv, alebo podľa vystavených objednávok. 
Cena za služby je stanovená v rozsahu a obsahu súťažnej ponuky predloženej zhotoviteľom 
objednávateľovi. Úhrada za služby je vykonávaná na základe predložených faktúr 
s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a dodávok, alebo protokolárne prevzatím riadne 
ukončených prác objednávateľom. Zmluva obsahuje podmienky v prípade omeškania úhrady 
faktúry. Prílohu zmluvy tvorí cenník služieb a vykonaných prác bez uvedenia DPH. K zmluve  
boli vypracované dva dodatky. Dodatok č. 1 z 1.6.2003 menil znenie v čl. V – Fakturačné 
a platobné podmienky rámcovej zmluvy, podľa ktorého sa  DPH bude uvádzať pri vystavení 
faktúry. Dodatkom č. 2 z 2.1.2004 sa menili podmienky Prílohy č. 1 v súlade so ZP – cena za 
čistenie a údržbu verejnej komunikácie, zimnú údržbu a zimnú pohotovosť.  
  

Štatút RP VPS a.s. upravuje podmienky organizačnej štruktúry, riadenie a určuje 
kompetencie zložiek spoločnosti. Obsahuje práva a povinnosti členov a zamestnancov a.s. a je 
pre nich   záväzný. 
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 Spoločnosť riadi riaditeľ menovaný predstavenstvom, ktorého v jeho neprítomnosti 
zastupuje námestník, ak rozhodnutím predstavenstva alebo riaditeľa nie je určená iná osoba. 
Je oprávnený jednať a podpisovať v mene spoločnosti v plnom rozsahu,  okrem konania 
patriaceho do výlučnej právomoci valného zhromaždenia alebo predstavenstva podľa Stanov 
platných od júna 2001, alebo  Štatútu, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 1.apríla 2002. 
Právne vzťahy a.s. sa riadia Stanovami spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  Orgánmi spoločnosti v zmysle OZ sú: 

- Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“) 
- Predstavenstvo 
- Dozorná rada (ďalej „DR“) 

Podľa  Stanov spoločnosť realizuje a zabezpečuje svoju činnosť ako akcionár. V Stanovách  
je podrobne špecifikovaný predmet podnikania spoločnosti, hlavné služby a doplnkové 
a špeciálne služby, ktoré poskytuje podľa potrieb a rozhodnutia MZ. Spoločnosť vytvára 
rezervný fond z čistého zisku z ročnej závierky a to vo výške 20 %, nie však viac ako 10 % 
z hodnoty základného imania. Zo zisku sa uhrádzajú dane štátu, vykonáva sa povinné 
doplnenie rezervného fondu a o ďalšom rozdelení zisku rozhoduje VZ  po odsúhlasení v MZ. 

 
Uplatňovanie práv prostredníctvom VZ, predstavenstva  a DR 

     Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti 
a koná v jej mene. Predstavenstvo  má  troch členov zvolených   VZ  od 19.1.2011 na 5-ročné 
funkčné obdobie. V zmysle stanov  je predstavenstvo zvolávané jeho predsedom  najmenej 
jedenkrát mesačne. Kontrole boli predložené pozvánky a zápisnice o priebehu rokovania 
predstavenstva za obdobie rokov 2011 a 2012. Spoločnosť konala v súlade s príslušným 
ustanovením obchodného zákonníka (ďalej „OZ“), podľa ktorého o priebehu zasadnutia 
predstavenstva a  jeho rozhodnutiach  vyhotovila zápisnice podpísané predsedom 
predstavenstva  a zapisovateľom. Predstavenstvo  zasadalo  v priebehu roka  2011 - 9-krát a  
2012 – 7-krát. Kontrolou bolo zistené, že  pozvánky na rokovanie predstavenstva a DR boli 
doručené v kratšej lehote ako 10 dní vopred  (v súlade s platnými stanovami -  po dohode 
viacerých členov nemusí byť dodržaná 10 dňová lehota). Najvyšším kontrolným orgánom 
spoločnosti je DR zložená z  5 členov na 5-ročné funkčné obdobie, ktorých  volí a odvoláva  
VZ. Vznik funkcie 3 členov DR je od 19.1.2011. Zasadnutie je zvolávané na základe 
pozvánok s priloženým programom rokovania. Predmetom rokovaní DR boli informácie 
o stave spoločnosti, stanovisko k riadnej individuálnej závierke (2011, 2012), riešenie návrhu 
opatrení na zabezpečenie efektívneho hospodárenia spoločnosti,  asistencia poskytovaná 
predstavenstvom formou odporúčaní a iné. Na ich základe boli prijaté uznesenia s uvedením  
výsledku hlasovania. K zápisniciam zo zasadnutí sú priložené prezenčné listiny 
s vlastnoručnými podpismi členov DR. Na zasadnutie DR boli dňa 20.4.2011 prizvaní dvaja 
členovia predstavenstva. DR zvoláva jej predseda najmenej raz za  kalendárny štvrťrok. V r. 
2011 zasadala DR 5-krát a v r. 2012 4-krát. Podmienka podľa OZ bola splnená.  

 
     Podľa zákona je spoločnosť povinná svoj majetok poistiť. Dňa 30.4.2013 uzatvorila 

spoločnosť Zmluvu o poistení majetku so spoločnosťou GENERALI na dobu neurčitú 
s platnosťou poistenia od 1.5.2013. Poistné je splatné vo štvrťročných splátkach. Do poistenia 
je zahrnuté: 

- poistenie stavieb (Miletičova, Herlianska, Mlynské Luhy, Štrkovecké jazero), 
- poistenie garáži, budov, transformovná a rozvodná budova, 
- poistenie hnuteľných vecí, 
- poistenie strojov, 
- poistenie elektroniky. 
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Inventarizácia prenajatého majetku a záväzkov za účtovné obdobie 2010 - 2013 

Majetok  MČ zverený do  správy spoločnosti v zmysle  ustanovení Zmluvy o 
komplexnom nájme majetku zo dňa  1.1.2003 
por.č. zverený majetok účtovný stav               (Sk) účtovný stav               (€) 

1 Pozemky (24 320 m2) 36 568 500,00      1 213 851,82 
2 HIM, NIM 176 756 912,50      5 867 254,61 
3 DHIM 13 528 001,00         449 047,37 

S t a v   k 1.1.2003          226 853 413,50      7 530 153,80 
Hmotný investičný majetok (ďalej „HIM“), Nehmotný investičný majetok (ďalej „NIM“),  
Drobný hmotný investičný  majetok (ďalej „DHIM“). 

Kontrola odporúča používať skratky pre evidenciu majetku  podľa platných postupov 
účtovania pre podnikateľov k 1.1.2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva. 
Všeobecná časť 
  Povinnosť inventarizovať všetok majetok a záväzky ukladá každej účtovnej jednotke 
zákon  o účtovníctve v § 6 ods. 3 a § 8 ods. 4 v náväznosti na § 29 a § 30  tohto zákona. 
Správne vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke je jednou zo základných  podmienok 
pre naplnenie ustanovení § 7 ods. 1 a § 8 ods.1 zákona o účtovníctve: 

• účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný 
            a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej   
            situácii   účtovnej jednotky, 

• účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne   a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
Kontrola bola zameraná  na dodržanie § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve – úplnosť 

inventarizačných zápisov  a postup pri vyraďovaní opotrebovaného a nefunkčného  majetku 
z evidencie.   

Fyzické aj právnické osoby sú pri likvidácii majetku povinné postupovať v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom príslušnej obci alebo 
mesta.  
 
Kontrolné zistenia 

2010 
Vyradenie  majetku a jeho likvidácia 

Na základe (čl. VII ods.11) Zmluvy o komplexnom dňa 8.3.2010 bol riaditeľom 
spoločnosti vydaný príkaz  č. 2/2010 na prehodnotenie funkčnosti DHIM a HIM. V prípade 
poškodenia mali  vedúci zamestnanci  predložiť návrh na vyradenie  do 30.4.2010 
a zdôvodniť ich vyradenie.  

Návrh na vyradenie HIM v jednotkovej cene nad 829,85 €  prenajatého  spoločnosti 
Zmluvou o komplexnom nájme majetku zo dňa 1.1.2003 v znení dodatkov bol predložený   
Operatívnej porade starostu 24.5.2010. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej „MZ“) uznesením č. 
493/XXXVII/2010 zo dňa 6.7.2010 schválilo vyradenie, likvidáciu a odpredaj HIM zvereného 
do správy spoločnosti v obstarávacej cene  109 702,87 €.  
Riaditeľovi bolo uložené zabezpečiť: 

• vyradenie majetku z evidencie spoločnosti, 
• ponúknutie vyradeného majetku záujemcom, 
• likvidáciu majetku organizáciou na to určenou. 

Kontrolou bolo  zistené, že  boli  vypracované  vyraďovacie protokoly  a  majetok  bol  
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vyradený z evidencie. Vyradený hmotný majetok  v obstarávacej  cene  99 009,74 € bol 
predaný a  finančné prostriedky z predaja v sume 3 964,00 € (na základe znaleckého posudku) 
boli poukázané na  účet  MÚ Ružinov dňa 20.1.2011. 

Vedúci prevádzok mali zabezpečiť likvidáciu navrhnutého majetku  do 30.11.2010 
podľa vyraďovacích protokolov. 
Inventarizácia  k 31.10.2010   

Príkazom riaditeľa  č. 7/2010 z 4.11.2010 bola vykonaná  inventarizácia  pozemkov a 
nehnuteľného majetku  prenajatého RPV-PS, a.s. k 31.10.2010. V príkaze nie je uvedené 
časové rozpätie vykonania inventarizácie. Vymenovaná bola 5 členná ústredná inventarizačná 
komisia (ďalej „ÚIK“). Inventúrny súpis pozemkov  obsahoval označenie  katastrálneho 
územia, parcelné čísla  a  výmery  prislúchajúce k jednotlivým inventarizovaným  pozemkom. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Inventarizácia k 31.12.2010 

Príkazom riaditeľa č. 6/2010 z 26.10.2010 bola vykonaná riadna inventarizácia 
majetku  k 31.12.2010. 

Vymenovaná bola  5-členná ÚIK a dvanásť   3-členných čiastkových inventarizačných 
komisií (ďalej „ČIK“) s termínom výkonu  od 30.11.2010 do 18.1.2011.  

V inventarizačnom zápise zo dňa 31.12.2010 je uvedený stav majetku zistený fyzickou 
inventúrou porovnaný so stavom v účtovníctve v súlade s ustanovením   § 30 ods. 3 písm. b) 
zákona o účtovníctve.  

Účtovný stav  prenajatého  majetku spoločnosti k 31.12.2010 (Hlavná kniha –účtová 
trieda 8 a 9  vnútropodnikové  účty.) 
 PS  k 1.1. 2010 Vyradený HIM, DHIM                KS  k 31.12.2010 Predaj vyr. maj.           

5 342 385,79 € 
HIM       109 702,87 € 
DHIM        2 901,34 € 

5 229 781,58 € 3 964,00 € 

 
2011 

Vyradenie  majetku a jeho likvidácia 
Dňa 7.6.2011 bol riaditeľom spoločnosti vydaný príkaz č. 14 na vykonanie 

inventarizácie majetku a záväzkov k 30.4.2011. Týmto menoval 4-člennú vyraďovaciu 
a likvidačnú komisiu.  

Návrh na vyradenie HIM  nad 829,85 €  prenajatého  spoločnosti. Zmluvou o 
komplexnom nájme majetku zo dňa 1.1.2003 v znení dodatkov obsahuje zápis z vyraďovacej 
komisie konanej  dňa 10.6.2011 a 12.10.2011.   

MZ uznesením č. 123/VII/2011 zo dňa 13.12.2011 schválilo vyradenie, likvidáciu 
a odpredaj HIM zvereného do správy spoločnosti v obstarávacej cene 84 660,19 €.  
Riaditeľovi bolo uložené zabezpečiť: 

• vyradenie majetku z evidencie spoločnosti, 
• ponúknutie vyradeného majetku záujemcom, 
• likvidáciu majetku organizáciou na to určenou. 

Kontrolou bolo zistené, že boli vypracované vyraďovacie protokoly  a majetok bol 
vyradený z evidencie dňa 16.12.2011. Vyradený majetok  v obstarávacej  cene 43 392,38 € 
bol predaný a  finančné prostriedky z predaja v sume 2 133,38 €  (na základe znaleckého 
posudku) boli poukázané na  účet  MU Ružinov  dňa 9.9.2013. 

Vedúci prevádzok mali zabezpečiť likvidáciu navrhnutého majetku  do 31.1.2012. 
Organizácia  dňa 4.5.2012  listom   oznámila  MÚ splnenie úlohy v zmysle uznesenia č. 
123/VII/2011 zo dňa 13.12.2011 (vyradenie, predaj a spôsob likvidácie vyradeného majetku). 
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Inventarizácia k 31.12.2011 
Príkaz vydaný  riaditeľom   spoločnosti  dňa  28.11.2011 obsahoval príkaz na 

vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov  k 31.12.2011 tak, ako to ukladá zákon 
o účtovníctve a  Príkaz starostu MČ č. 1/2011 na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011.  

Príkazom  riaditeľa bola vymenovaná 5-členná ÚIK a tri 4-členné ČIK s termínom 
výkonu  od 1.12.2011 do 13.1.2012. 

V inventarizačnom zápise zo dňa 13.1.2012 je uvedený stav majetku zistený fyzickou 
inventúrou porovnaný so stavom v účtovníctve v súlade s ustanovením   § 30 ods. 3 písm. b) 
zákona o účtovníctve.  

Účtovný stav prenajatého  majetku spoločnosti  k 31.12.2011 (Hlavná kniha –účtová 
trieda 8 a 9 vnútropodnikové. účt.) 
 PS  k 1.1. 2011 Vyradený HIM, DHIM                KS  k 31.12.2011 Predaj. vyr. maj.        

5 229 781,58 € 
HIM         84 660,19 € 
DHIM      13 827,63 € 

5 131 293,76 € 2 133,38 € 

 
2012 

Vyradenie  majetku a jeho likvidácia 
Návrh na vyradenie HIM v jednotkovej cene nad 829,85 € prenajatého  spoločnosti. 

Zmluvou o komplexnom nájme majetku zo dňa 1.1.2003 v znení dodatkov bol predložený  do 
Operatívnej porady starostu dňa  11.9.2012. 

Zápis z Operatívnej porady starostu z 18.9.2012 potvrdzuje  súhlas s predloženým 
materiálom a ukladá majetok predať formou verejnej súťaže. Pri ponuke  na odpredaj 
vyradeného majetku sa  nejedná o Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281-288 OZ.  

Kontrole boli predložené 3 cenové ponuky na odpredaj vyradeného majetku (z 
4.5.2012 a 31.5.2012). Vyradený majetok bol predaný záujemcovi, ktorého cenová ponuka 
bola výhodnejšia (Všeobecne záväzné nariadenie  MČ č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách 
hospodárenia s majetkom MČ). 

Kontrolou bolo zistené, že boli vypracované vyraďovacie protokoly a prenajatý 
majetok bol vyradený z evidencie (dňa 18.4.2012 a 31.10.2012). 

Vyradený majetok  v obstarávacej  cene 25 330,32 € bol predaný a  finančné 
prostriedky z predaja v sume 2 831,80 €  (na základe znaleckého posudku) boli poukázané na  
účet  MU Ružinov  dňa 12.9.2013. 
Inventarizácia  k 31.10.2012 z dôvodu ukončenia nájmu 

Dňa 25.10.2012 bol vydaný príkaz  starostu MČ  č. 2/2012 na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.10.2012. 

Príkazom riaditeľa  zo dňa 26.10.2012 bola vymenovaná 5-členná ÚIK a jedna 4-
členná ČIK.  Inventarizácia bola vykonaná v  čase od 26.10.2012 do 31.10.2012. 

Z inventarizácie boli vypracované  zápisy o vykonaní inventarizácie na jednotlivých 
úsekoch: hospodárskej správy, všeobecnej údržby, správy trhovísk, detských ihrísk,  športový 
areál, rekreačná záujmová činnosť, údržby zelene, čistenia komunikácií a likvidácii odpadu. 
Kontrolou bolo zistené, že fyzický stav majetku porovnaný s účtovným stavom bol bez 
rozdielov  a majetok navrhnutý na vyradenie účtovná jednotka  vyznačuje v inventúrnych 
súpisoch DHIM a HIM. Zápisy obsahovali podpisy poverených zamestnancov a dátum 
vykonania inventarizácie. 

V   zápisoch je uvedený nesprávny dátum príkazu riaditeľa, správne  je z    
26.10.2012. 

 
Inventarizácia k 31.12.2012 

Na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov  k 31.12.2012 bol vydaný 
Príkaz  starostu  MČ č. 1/2012 z 3.10.2012. 
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Príkazom  riaditeľa bola vymenovaná 5-členná ÚIK a tri 4-členné ČIK s termínom 
výkonu   od 1.12.2012 do 31.12.2012. 

V inventarizačnom zápise zo dňa 15.1.2013 fyzický stav majetku porovnaný 
s účtovným stavom bol bez rozdielu. Kontrolou bol zistený rozdiel 300,00 € pri porovnaní 
fyzického stavu s účtovným stavom podľa hlavnej knihy k 31.12.2012 (hlavá kniha KS: 
5 098 344,87 €,  inventarizačný zápis  KS: 5 098 044,87 €).  
Účtovný stav prenajatého  majetku spoločnosti  k 31.12.2012 (Hlavná kniha –účtová trieda 8 
a 9 vnútropodnikové  účty.) 
PS  k 1.1. 2012 Vyradený HIM, DHIM                KS  k 31.12.2012 Predaj vyr. maj.           

5 131 293,76 € 
HIM        25 330,32 €   
DHIM       7 618,57 € 

5 098 344,87 € 2 831,80 € 

 
2013 

Vyradenie  majetku a jeho likvidácia 
Návrh na vyradenie HIM do 829,85 € a nad 829,85 € prenajatého  spoločnosti. 

Zmluvou o komplexnom nájme zo dňa 20.12.2012 bol predložený  Operatívnej porade 
starostu 14.3.2013. Starosta MČ dal súhlas na  vyradenie  DHIM a HIM  (zostatková hodnota 
majetku nepresahuje sumu 3 500 €).  

 Kontrola porovnala údaje uvedené v zápise z vyraďovacej komisie (14.2.2013) 
s vyraďovacími protokolmi (24.4.2013) a bolo zistené, že pod inventárnym číslom 022-127 sú 
uvedené 2 rôzne sumy (2 888,70 €, 1 553,52 €) a pod číslom 022-149 (1 347,34 €, 5 284,97€).  

Kontrolovaný subjekt ponuku na odpredaj vyradeného majetku zverejnil  na svojom 
webovom sídle v zjednodušenej podobe, kde nie je uvedený termín zverejnenia, termín 
priebehu  a termín vyhodnotenia. Z dôvodu prehľadnosti odporúčame vytvoriť na webovom 
sídle  okienko   „Predaj vyradeného majetku“. Kontrole boli predložené 3 cenové ponuky na 
odpredaj vyradeného majetku. Vyradený majetok bol predaný záujemcovi, ktorého cenová 
ponuka bola výhodnejšia.  

Vyradený majetok  v obstarávacej  cene 43 945,67 € bol predaný za cenu 1 904,34 € 
(na základe znaleckého posudku). Finančné prostriedky z predaja do ukončenia kontroly 
neboli poukázané na účet MÚ Ružinov. 

Kontrolou bolo zistené, že majetok, ktorý  bol vyradený na základe protokolu  
o vyradení dňa 24.4.2013 nebol do 30.9.2013 zaúčtovaný na účet účt. triedy 8 a 9 (vyradený 
majetok  v obstarávacej cene  145 783,17 € ). 

Podľa prieskum trhu (podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) bol 
vypísaný   prenájom pracovnej techniky s termínom doručenia ponúk do 15.8.2013.  Jedná  sa 
o samohybný zametací stroj a  profesionálny malotraktor/ kosačka. 

Kontrolovaná bola tiež dokumentácia súvisiaca so spôsobom  likvidácie odpadu. 
Likvidácia elektroodpadu je zabezpečená oprávnenou spoločnosťou Marius Peterson a.s. 
(odvoz  odpadu  bol 27.4.2012 a 3.7.2013). 

Kontrola  odporúča vypracovať internú smernicu upravujúcu postup pri vyraďovaní  
majetku (napr.: určiť členov vyraďovacej komisie,  zásady činnosti vyraďovacej komisie, 
spôsob likvidácie  prebytočného a neupotrebiteľného majetku). 
 
Hospodárenie  

V zmysle  ustanovení Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa  1.1.2003 
uzatvorenej na dobu určitú do 31.12.2012, spoločnosť evidovala majetok na  účtoch  účtovnej 
triedy 8 a 9 - vnútropodnikové účtovníctvo. 

Desať dodatkov k zmluve obsahuje podmienky  riešenia najmä: predaja časti 
nehnuteľnosti, vyradenie neupotrebiteľného  majetku a úpravu nájmu. 
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Na základe vykonanej inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov MČ k 31.12.2011 evidovala  v účtovníctve pohľadávku vo výške 833 107,86 €. 

Predmetná pohľadávka vznikla  z titulu neuhradenia časti nájomného za roky 2008-
2011, ktoré bola spoločnosť povinná uhradiť v zmysle ustanovení Zmluvy o komplexnom 
nájme majetku zo dňa 1.1.2003 v znení dodatkov, ktorú MČ ako prenajímateľ uzatvorila 
so spoločnosťou ako nájomcom. 

 
Pokles tržieb za prenájom trhových zariadení  za obdobie 2008 – 2011 

Rok Vybrané nájomné (trhovisko)    (€) Kumulovaná pohľadávka          (€) 
2008 1 992 022,62            5,61 
2009 1 644 209,59   66 381,70 
2010 1 430 071,85 384 572,00 
2011 1 275 106,57 833 107,86 
 
 Uznesením č. 204/XII/2012 zo dňa 26.6.2012 schválilo odpustenie kumulovanej 

pohľadávky (neuhradená časť nájomného) za roky 2008-2011 vo výške 833.107,86 € voči  
spoločnosti.  

Na rokovaní MZ dňa 25.9.2012 bol predložený štatutárnym zástupcom spoločnosti 
materiál „Návrh opatrení RPV-PS, a.s. na zabezpečenie efektívneho hospodárenia 
spoločnosti“, ktorý MZ uznesením č. 224/XII/2012 zo dňa 25.9.2012 schválilo. 

Kontrolovaný  subjekt   je  akciovou  spoločnosťou,  na  ktorú   sa  nevzťahuje   zákon  
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 
Kontrola nehodnotila spoľahlivosť  kontrolného systému v spoločnosti.  
 

 
Záver 

V kontrolovanom subjekte  nebolo zistené vážne  porušenie právnych predpisov pri 
výkone akcionárskych práv ani pri vedení evidencie  a nakladaní s prebytočným a 
neupotrebiteľným majetkom  MČ  zvereným do správy RPV-PS, a.s. v zmysle  ustanovení 
Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 1.1.2003. Vedenie evidencie prenajatého 
majetku od MČ je na požadovanej úrovni.     


