Zhrnutie výsledkov z kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom v Mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto
Kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky na I. polrok 2007. Kontrolovaným obdobím bol rok 2006.
Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti použitia finančných prostriedkov, nakladania s majetkom a
systému prideľovania bytov vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Predmetom kontroly bolo plnenie hlavných úloh v oblasti samosprávy, ako aj prenesenej
pôsobnosti štátnej správy. Zisťovanie a analýza stavu vo výkone ochrany a správy majetku a
majetkových práv, zostavenie a schválenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia, realizácia finančných
operácií, dlhová služba, kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov, vedenia účtovníctva,
dodržiavania postupov pri obstarávaní tovarov, služieb a prác.
MČ ako samosprávny územný celok Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na
jeho území trvalý pobyt. Zastupiteľský zbor MČ bol v kontrolovanom období zložený z 37
poslancov zvolených v priamych voľbách a procesnú stránku rokovania poslaneckého zboru
upravoval rokovací poriadok.
Kontrola preukázala viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä
zákona o účtovníctve, zákona o majetku obcí, zákona o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona o verejnom obstarávaní, Občianskeho zákonníka a pod.
Najviac nedostatkov bolo zistených v oblasti dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, keď za vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru kancelárií starostu MČ
vynaložila finančné prostriedky, ktoré neboli schválené MZ na následnú rekonštrukciu kancelárií
miestneho úradu a pri vypracovaní projektovej dokumentácie rekonštrukcie Pisztoryho paláca
v Bratislave, kde okrem iných investičných zámerov mala byť zriadená i Galéria Vincenta Hložníka.
MČ vynaložila finančné prostriedky na obstaranie projektových dokumentácií s vedomím, že na jej
realizáciu nemá MZ schválené finančné prostriedky.
Za obdobie od roku 2004 boli vynaložené v nezistenej výške finančné náklady na ochranu,
spravovanie a skladovanie 100 obrazov akad. maliara Vincenta Hložníka, ktoré boli rodinou
Hložníkovou darované MČ, ktoré však neboli a ani nebudú majetkom MČ v dôsledku
neplatnosti darovacej zmluvy a nesplnenia záväzku MČ zriadiť Galériu Vincenta Hložníka.

V súvislosti s revitalizáciou Námestia SNP v Bratislave boli preinvestované finančné
prostriedky do projektu revitalizácie, ktoré do času kontroly NKÚ SR neboli zhodnotené v prospech
pôvodného zámeru investičnej akcie.
Priebeh zasadnutia MZ konferenčnou verziou, MČ zabezpečovala v rokoch 2003 až 2006
prenájmom hlasovacieho zariadenia, ktorého zakúpenie schválilo MZ ešte v roku 1999. Nákup tohto
zariadenia však do konca roku 2006 nebol zrealizovaný. Vzhľadom k výške predpokladanej
obstarávacej ceny hlasovacieho zariadenia, výdavky vynaložené na jeho prenájom boli
nehospodárnym konaním.
MČ uzatvorila vo viacerých prípadoch zmluvy o právnej pomoci s obsahovou náplňou,
ktorá sa prekrýva s pracovnými náplňami pracovníkov referátu právneho, legislatívneho
a konzultačného.
Zistené boli viaceré porušenia zákona o účtovníctve, kde boli zistené prípady nesprávneho
a neúplného vedenia účtovníctva a jednoznačne nebola preukázanáoprávnenosť výdavkov
účtovnými dokladmi pri vynakladaní finančných prostriedkov.
Kontrolou 31 nájomných zmlúv na byty bolo zistené, že 23 bolo uzavretých na základe
rozhodnutia starostu. V kontrolovanom období sa obecné byty prideľovali netransparentným
spôsobom, keď neexistoval oficiálny poradovníka so žiadateľmi o pridelenie obecného bytu.
Takýmto netransparentným spôsobom prideľované byty boli následne odpredávané nájomcom.
Kontrolou verejného obstarávania boli zistené porušenia viacerých ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní. Jednalo sa predovšetkým o netransparentné konanie, keď obstarávateľ
vybral zhotoviteľa predmetu obstarávania skôr ako bol uskutočnený prieskum trhu, alebo schválená
metóda a postup pri zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác.
K porušeniu pravidiel kontrolnej činnosti ako to ustanovuje zákon o obecnom zriadení
došlo v súvislosti s nedodržaním povinnosti hlavného kontrolóra predkladať správy o výsledku
kontroly MZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnymi zástupcami mesta. Na odstránenie
zistených nedostatkov bolo kontrolovaným subjektom prijatých 20 opatrení, ktorých plnenie bude
následne kontrolované.

