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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 

vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018, 2019, 2020 

a 2021. 
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2. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „MK“). 

 

Povinná osoba: mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 

304557 (ďalej aj ako „MiÚ“). 

 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných 

prostriedkov schválených v rozpočtoch mestskej časti Bratislava-Rača na projektové dokumentácie. 

 

Cieľ kontroly: dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami.  

 

Miesto a čas vykonania kontroly: mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad od 11.10.2021 do 

31.01.2022. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti 

Bratislava-Rača na II. polrok 2021, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 423/29/06/21/P 

zo dňa 29.06.2021, konkrétne s 2. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na overenie uskutočnených ako aj plánovaných projektových dokumentácií 

v majetku a účtovníctve mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

všeobecne záväzné právne predpisy 

 

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

3. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

4. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

5. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

6. zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

Dátum doručenia správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Správa“) na oboznámenie povinnej 

osobe:  

 

Kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná 

Správa, ktorá bola doručená povinnej osobe dňa 31.01.2022, a tým bola kontrola skončená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Zistené skutočnosti/kontrolné zistenia: 

 

Kontrola bola vykonaná a vychádzala z dokladovej a rozpočtovej kontroly, kontroly hlavnej knihy 

a zoznamu zaradeného majetku za roky 2018, 2019, 2020 a 2021. 

 

Kontrola mala za cieľ overiť celý postup od narozpočtovania príslušných finančných prostriedkov 

v rozpočte na bežný rozpočtový rok cez vytvorenie projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „PD“) ku 

konkrétnemu projektu a následného zrealizovania projektu/investičnej činnosti v súlade s údajmi 

záverečného účtu povinnej osoby, za ten ktorý kontrolovaný rok. 

 

Projektovú činnosť upravuje legislatíva v §45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov ako: 

 

(1) 

Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej len 

„vybrané činnosti vo výstavbe“), sú: 

 

a) projektová činnosť, 

 

b) vedenie uskutočňovania stavieb, 

 

c) vybrané geodetické a kartografické činnosti.  

 

(2) 

Projektovou činnosťou sa rozumie 

 

a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 

 

b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, 

 

c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických 

a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia. 

(3) 

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác 

a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, 

zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných 

technických požiadaviek na výstavbu. 

 

(4) 

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon 

týchto činností (ďalej len „oprávnená osoba“) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné 

pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. 

 

(5) 

Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými 

osobami. 

 

(6) 

Za vybrané činnosti sa nepovažuje 

 

a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto 

stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním, 

b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), 

drobných stavieb a zmien týchto stavieb. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20210601#paragraf-139b.odsek-1.pismeno-b
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Pre spracovanie kontrolovaných projektových dokumentácií platia v kontrolovanej osobe pravidlá 

rozpočtového hospodárenia, kedy pri tvorbe a určení výdavkov rozpočtu sa uplatňuje rozpočtová 

klasifikácia v zmysle §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov, kedy boli výdavky spojené s obstarávaním projektových dokumentácií 

schválené v jednotlivých Návrhoch rozpočtov mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2018, 2019, 2020 

a 2021 v súlade tiež s Opatrením MF SR  č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004.  

Z položky č. 700 – Kapitálové výdavky a podpoložky č. 716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

boli z rozpočtu kontrolovanej osoby schválené finančné prostriedky na použitie uhradenia platieb za 

spracovanie jednotlivých PD k plánovaným investičným zámerom, stavbám. 

Predmetná podpoložka zahŕňa tiež investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, 

expertízne posudzovania, konzultácie, odsúhlasovania. Patria tam tiež platby za projektové práce 

vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie 

projektu a tiež autorský dozor projektanta. 

 

 

 

I. ROK 2018 

 

Na rok 2018 boli schválené kapitálové výdavky v programoch: 

i 

• č. 3 Interné služby – Prípravná a projektová dokumentácia, budovy vo výške 80.000 €, 

• č. 7 Komunikácie – Projektová dokumentácia, výstavba ciest vo výške 30.000 €, 

• č. 8 Vzdelávanie – Projektové dokumentácie vo výške 10.000 €. 

 a bežné výdavky v programe  

• č. 9 Šport určených na centrum športu a oddychu vo výške 5.000 €. 

 

 

Plnenie rozpočtu za rok 2018 

 

 

Program 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 

Interné služby 80.000 30.737 9.390 

Vzdelávanie 10.000 10.000 8.892 

Komunikácie 30.000 28.000 9.498,99 

Šport 5.000 5.000 2.989 

Sumár: 

 

125.000 73.737 30.769,99 

 

 

V roku 2018 boli  zaradené v účtovníctve na účte č. 042 ako obstaranie dlhodobého hmotného 

investičného majetku investície: 

 

- Popolná ulica: 

➢  Projektová dokumentácia (zmena projektu, geotechnický, geologický  prieskum) 

v sume vo  výške spolu 5.756 € 

 

- MiÚ Rača: 

➢  Zameranie a digitalizácia v sume vo výške 2.900 € 
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V roku 2018 boli  zaradené v majetku povinnej osoby na účte č. 022 investície: 

 

- Detské jasle Tbiliská: 

➢ Projektová dokumentácia v obstarávacej cene vo výške 6.490 €,   

➢  s projektom energetického hodnotenia z roku 2019 vo výške 390 €, spolu vo výške 6.880 € 

 

- Stratená ulica: 

➢ Projektová dokumentácia v obstarávacej cene vo výške 332,95 € 

 

- Zdravotné stredisko Tbiliská: 

➢ Projektová dokumentácia (hodnotenie úspor energií, statika zasklenej ceny) v sume vo  výške 

 2.520 € 

➢ predchádzajúce investície v roku 2017  predstavujúce projektovú dokumentáciu k streche ZS 

 Tbiliská vo výške 960 €, PD hodnotenia tejto strechy vo výške 240 €, samotnej PD vo výške 

 11.460 €, spolu v obstarávacej cene vo  výške 15.180 € 

 

- ZŠ Tbiliská:  

➢ posúdenie PD k výťahu vo výške 144 € 

➢ PD prípojky NN na ZŠ Tbiliská vo výške 540 € 

➢ PD vzduchotechniky kuchyne v ZŠ Tbiliská vo výške 1.164 €, 

➢ Vytýčenie kanal. a vodovodnej siete, telekomunikácií a vodovodného potrubia v športovom 

 areáli ZŠ Tbiliská spolu v sume vo výške 135,48 € 

 

- Detské ihrisko Hubeného: 

➢ (Vytýčenie káblov, projekt NN, podzemného vedenia, sietí Slovak Telekom) spolu vo výške 

 832,7 €. Celková obstarávacia cena vrátane architektonickej štúdie vo výške 4.202,4 € z roku 

 2013 a projektovej dokumentácie vo výške 7.308 € z roku 2016/2017 je vo výške 12.343,10 € 

 

- MŠ Novohorská: 

➢ Projekt vizualizácie spolu s projektami vytýčenia sietí v roku 2018 tvorí sumu 1.541,25 €, 

 celková obstarávacia cena projektu MŠ Novohorská vrátane všetkých predchádzajúcich PD 

 v rokoch 2016/2017 je vo výške 20.239,57 € 

 

 

II. ROK 2019 

 

Na rok 2019 boli schválené kapitálové výdavky v programoch: 

 

• č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola  - Územné plánovanie vo výške 12.000 €, 

• č. 3 Interné služby – Prípravná a projektová dokumentácia, budovy vo výške 90.000 €, 

• č. 7 Komunikácie – Projektová dokumentácia, výstavba ciest vo výške 50.000 €, 

• č. 8 Vzdelávanie – Projektové dokumentácie vo výške 15.000 €. 

 

Plnenie rozpočtu za rok 2019 

 

Program 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 

Plánovanie, man. 

a kontrola 

12.000 8.180 0 

Interné služby 90.000 220.000 19.591,53 

Komunikácie 50.000 35.000 480,00 

Vzdelávanie 15.000 15.000 12.156 

Sumár: 

 

167.000 278.180 32.227,53 
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V roku 2019 boli  zaradené v účtovníctve na účte č. 042 ako obstaranie dlhodobého hmotného 

investičného majetku investície: 

 

- Račianska kúria: 

➢ (PD strechy, účelová mapa a dokumentácia) v sume vo výške spolu 5.042€ 

 

- ZS Plickova: 

➢ Architektonická štúdia v sume vo výške 2.900 € 

 

- Na Pasekách: 

➢ technická štúdia v sume vo výške 2.899,20 € 

 

- ZŠ Tbiliská: 

➢ prístavba (geologický prieskum a architektonická štúdia) spolu v sume vo výške 4.940 € 

 

- Skate park: 

➢ (vizualizácia a architektonický návrh) spolu v sume vo výške 2.677 € 

 

 

V roku 2019 boli  zaradené v majetku povinnej osoby na účte č. 022 investície: 

 

- ZŠ Tbiliská: 

➢ PD stavebných úprav v obstarávacej cene vo výške 3.960 € 

 

- MŠ Cyprichova: 

➢ PD v obstarávacej cene vo výške 8.196 € 

 

 

III. ROK 2020 

 

Na rok 2020 boli schválené kapitálové výdavky v programoch: 

 

• č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola  - Územné plánovanie vo výške 17.000 €, 

• č. 3 Interné služby – Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 99.500 €, 

• č. 7 Komunikácie – Projektová dokumentácia, výstavba ciest vo výške 50.000 €, 

• č. 8 Vzdelávanie – Projektová dokumentácia MŠ vo výške 9.000 €. 

 

Plnenie rozpočtu za rok 2020 

 

Program 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 

Plánovanie, man. 

a kontrola 

17.000 17.000 14.760 

Interné služby 99.500 294.500 237.551,81 

Komunikácie 50.000 46.000 31.596 

Vzdelávanie 9.000 0 0 

Sumár: 

 

175.500 357.500 283.907,81 
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V roku 2020 boli  zaradené v účtovníctve na účte č. 042 ako obstaranie dlhodobého hmotného 

investičného majetku investície: 

 

- Miestny úrad: 

➢ Projekt parkovacej politiky v sume vo výške 31.596 € 

 

- Stredisko čistoty Rustaveliho: 

➢ projekčné a koordinačné výkony v sume vo výške 4.998 € 

 

- Koloničova kúria: 

➢ metodická príprava revitalizácie 4.600 €, pamiatkový výskum 4.500 € spolu vo výške 9.100 € 

 

- ZŠ Plickova: 

➢  Stavebnotechnický prieskum v sume vo výške 1.805 € 

➢  Stavebnotechnické posúdenie v sume vo výške 2.340 € 

➢  Projektová dokumentácia a posúdenie v sume vo výške 35.232 € 

➢  Foto realistická vizualizácia exteriéru v sume vo výške 670 € 

➢  Projekt elektrického zabezpečenia vo sume vo výške 2.400 € 

➢  Projektová dokumentácia v sume vo výške 36.000 € 

➢  Projektová dokumentácia foto vizualizácia v sume vo výške 1.352 € 

➢  Projektová dokumentácia – stavebný zámer v sume vo výške 5.040 € 

➢  Projektová dokumentácia – elektroinštalácie v sume vo výške 5.520 € 

➢  Projektová dokumentácia – rozvody v sume vo výške 900 € 

➢  Hydrogeologický posudok v sume vo výške 2.148 € 

➢  Projekt pre stavebné povolenie v sume vo výške 370,80 € 

➢  Úprava dokumentácie pre verejné obstarávanie v sume vo výške 2.700 € 

➢  Inžinierska činnosť na projekte v sume vo výške 4.975,80 € 

 Spolu vo výške 101.453,36 € 

 

- MŠ Kadnárova (Tramín): 

➢  Architektonická štúdia v sume vo výške 3.000 € 

➢  Vytýčenie kanalizácie BVS a Projektová dokumentácia BVS spolu v sume vo výške 444,78 € 

➢  Dokumentácia búracích prác v sume vo výške 1.200 € 

➢  Dokumentácia pre stavebné povolenie v sume vo výške 22.800 € 

➢  Dokumentácia pre úz. rozhodnutie a stanoviská k nej spolu v sume vo výške 7.220 € 

➢  Hydrogeologický prieskum v sume vo výške 1.140 € 

➢  Vyjadrenie k PD SPP v sume vo výške 240 € 

 Spolu vo výške 36.044,778 € 

 

- ZŠ Tbiliská: 

➢  Projektová dokumentácia prístavby v sume spolu vo výške 68.640 €  

➢  PD BVS vo výške 90,72 € 

➢  PD elokovaného pracoviska – protipožiarnej bezpečnosti v sume vo výške 1.200 € 

➢  PD elokovaného pracoviska – stavebných úprav v sume vo výške 3.540 € 

 

- Nemecký kultúrny dom: 

➢  PD kanalizácie v sume vo výške 2.040 € 

 

- Skate park: 

➢  Projektová dokumentácia 9.100 € 

➢  Autorský dozor stavby v sume vo výške 1.033 € 

➢  PD – BVS, SPP, telekomunikácií spolu v sume vo výške 239,62 € 
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V roku 2020 boli  zaradené v majetku povinnej osoby na účte č. 022 investície: 

 

- Miestny úrad: 

➢ (vykurovanie) v obstarávacej cene spolu vo výške 3.000€ 

 

- MŠ Tbiliská: 

➢ PD vetranie kuchyňa v obstarávacej cene vo výške 720 € 

 

 

IV. ROK 2021 

 

 

Na rok 2021 boli schválené kapitálové výdavky v programoch: 

 

• č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola  - Územné plánovanie vo výške 25.000 €, 

• č. 3 Interné služby – Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 77.290 €, 

 

Plnenie rozpočtu za rok 2020 

 

Program 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu 

Plánovanie, man. 

a kontrola 

25.000 0 0 

Interné služby 77.290 140.000 117.039,80 

Sumár: 

 

102.290 140.000 117.039,80 

 

 

V roku 2021 boli  zaradené v účtovníctve na účte č. 042 ako obstaranie dlhodobého hmotného 

investičného majetku investície: 

 

- Miestny úrad: 

➢ Projekt parkovacej politiky v sume vo výške 3.444 € 

 

- Stredisko čistoty Rustaveliho: 

➢ realizačný projekt v sume vo výške 6.090 € 

 

- Kultúrne stredisko Žarnovická: 

➢ vyjadrenie k telekom. sieťam v sume vo výške 20 € 

 

- Detské jasle Tbiliská: 

➢  interiérové vybavenie v sume vo výške 7.795,35 € 

 

- ZŠ Plickova: 

➢  Dendrologický prieskum v sume vo výške 540 € 

➢  Plán ochrany drevín pri staveb. činnosti v sume vo výške 630 € 

➢  Stanoviská (RPD VRZ trafostanica, plyn) spolu v sume vo výške 162 € 

➢  Vytýčenie (vodovodných sietí, telekomunikačného vedenia) spolu v sume vo výške 291,44 € 

➢  PD elektroinštalácie v sume vo výške 480 € 

➢  Projekt pre stavebné povolenie – dotlač v sume vo výške 1.160,40 € a kontrola rozpočtov 

 cenovej ponuky v sume vo výške 95 € 

➢  Technický dozor investora v sume vo výške 1.500 € 

 

- MŠ Kadnárova (Tramín): 

➢  Dendrologický prieskum v sume vo výške 540 € 
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➢  Stanovisko pre stavebné konanie v sume vo výške 35 € 

 

- Park J. Hurbana: 

➢  Krajinársko- architektonická štúdia v sume vo výške 3.890 € 

➢  Vyjadrenia (plyn, telekomunikácie, inž. siete,) spolu v sume vo výške 87 € 

➢  Posudok – zrážková voda v sume vo výške 300 € 

➢  Projektová dokumentácia v sume vo výške 12.840 € 

 

- Park Strelkova: 

➢ Projektová dokumentácia v sume vo výške 11.040 € 

 

- ZŠ Tbiliská: 

➢ Architektonická štúdia k prístavby MŠ v sume vo výške 1.600 € 

 

- Nemecký kultúrny dom: 

➢ Projektová dokumentácia k javiskovej technike v sume vo výške 1.560 € 

➢ Projektová dokumentácia – vzduchotechnika, klimatizácia v sume vo výške 5.280 € 

 

- Skate park: 

➢  Autorský dozor v sume vo výške 1.276,80 € 

➢  PD BVS v sume vo výške 90,72 € 

 

 

V roku 2021 boli  zaradené v majetku povinnej osoby na účte č. 022 investície: 

 

- Miestny úrad: 

➢ Projekt parkovacej politiky v Krasňanoch v obstarávacej cene vo výške 3.444 € 

 

- Stredisko čistoty Rustaveliho: 

➢ Realizačný projekt v obstarávacej cene vo výške 6.090 € 

➢ Vytýčenie sietí vo výške 93,77 € 

 

- ZŠ Plickova a telocvičňa: 

➢ Architektonická štúdia – športový areál v obstarávacej cene vo výške 9.600 € 

➢ Autorský dozor na stavbe v sume spolu vo výške 11.148 € 

➢ Projekt pre stavebné povolenie vo výške 1.047,67 € 

➢ Realizačný projekt vo výške 3.854,63 € 

➢ Reštaurátorský prieskum – mozaika vo výške 698,17 € 

 

- MŠ Kadnarova (Tramín): 

➢ Realizačná dokumentácia v obstarávacej cene vo výške 22.800 € 

 

- Park J. Hurbana: 

➢ Projektová dokumentácia v obstarávacej cene vo výške 12.840 € 

➢ Vyjadrenia k PD spolu vo výške 302,4 € 

➢ Stanoviská k stavebnému povoleniu spolu vo výške 104 € 

➢ Vytýčenie sietí spolu vo výške 142,53 € 

 

- Strelková ul.: 

➢ Projektová dokumentácia v obstarávacej cene vo výške 11.040 € 

➢ PD k búracím prácam v obstarávacej cene vo výške 3.200 € 

 

- Cykloparking/cyklotrasa: 

➢  Projekt Cykloparking- Kolajná ul. v obstarávacej cene vo výške 2.394 € 

➢  PD – cyklotrasa Rybničná v obstarávacej cene vo výške 540 € 
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- MŠ Tbiliská: 

➢  Projekt v obstarávacej cene vo výške 16.200 € 

➢  Architektonická štúdia v obstarávacej cene vo výške 1.600 € 

  

- Nemecký kultúrny dom: 

➢  PD-javisková technika v obstarávacej cene vo výške 1.560 € 

➢  PD-vzduchotechnika, klimatizácia v obstarávacej cene vo výške 5.280 € 

 

 

Kontrolovanou osobou boli tiež kontrolované a porovnávané účtovné doklady o zúčtovaní faktúr 

s evidenciou faktúr za kontrolované obdobie zverejnené na webovej stránke povinnej osoby v súlade 

s ustanovením §5b zákona č. 211/2000 Z.z. Ďalšou kontrolovanou skutočnosťou bola existencia kópie 

zmluvy o dielo, ktorá dokumentuje práva a povinnosti zmluvných strán a dojednanú výšku odplaty, 

kedy konštatujem plnenie povinností v zmysle ustanovenia §5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

Vyššie uvedené náklady sú Ekonomickým oddelením povinnej osoby účtované na účte č. 042 – 

„Obstaranie dlhodobého hmotného majetku“. Na predmetnom účte sa nachádzajú náklady vynaložené 

účtovnou jednotkou v jeho procese obstarávania v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 

z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovili obciam podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 

osnove. Na uvedenom účte sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie 

do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním ako aj geodetické, 

prieskumné, projektové práce. V ďalšom kroku zaradenia majetku do používania sa nákladové položky 

zahŕňajú do celkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a tvoria celkovú hodnotu realizovanej stavby. 

Hlavná kniha vlastného hospodárenia poskytuje aktuálne údaje o počte rozpracovaných investičných 

akcií, jednotlivých nákladoch a celkovom objeme zúčtovaných finančných prostriedkov. 

 

Finančný objem účtovne sledovaných nákladov na účte 042 sa v priebehu rozpočtového roka mení 

v závislosti od zúčtovania nákladov investičných akcií a ich následnému zaradeniu do majetku povinnej 

osoby. 

 

Obstarané projektové dokumentácie sú využívané pri plánovaných realizáciách investičných akcií, 

archivované a tiež pripravené k použitiu v budúcnosti. 

  

 

Za určitý nedostatok je možné považovať absenciu akejsi jednotnej databázy všetkých projektových 

dokumentácií, ktoré si povinná osoba v danom čase nechala vypracovať a to z toho dôvodu, že 

vypracované, uhradené a zatiaľ nerealizované projektové dokumentácie sú vedené v evidencii majetku 

rovnako ako tie realizované. 

Táto skutočnosť môže pri výmene zamestnancov jednotlivých oddelení povinnej osoby spôsobiť 

neprehľadnosť o skutočnosti, ktoré všetky nerealizované projektové dokumentácie má povinná osoba 

vypracované. 

Nakoľko sa jedná o rôznu výšku a v určitých prípadoch nie nízkej hodnoty projektových dokumentácií, 

považuje oprávnená osoba za žiadúce predmetnú databázu zaviesť a evidovať. 

 

 

Záver: 

 

Z výsledkov kontroly nevyplynuli žiadne závažné nedostatky pri čerpaní finančných prostriedkov na 

zabezpečenie projektových dokumentácií v súvislosti s čerpaním rozpočtu. Konštatujem, že predmetný 

proces prebiehal v súlade správnymi predpismi a bez zistení závažných nedostatkov. 

 

 

 

 

 


