
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Prílohy 
 
 

11.6. 

Správa o činnosti  

Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o.  

za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVEREČNÝ  ÚČET ZA ROK 2013 
  

107 / 109 

 

Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti s.r.o za rok 2013 
 
 
Rok 2013 bol  už šiestym rokom pôsobenia spoločnosti na prospech mestskej časti a jej obyvateľov 
a bol to rok najúspešnejší, ale i najťažší zároveň. Dôvodom, prečo bol najťažší, bola účelová 
kontrola NKÚ v trvaní takmer 4 mesiacov, ktorá zabrala obrovské množstvo času i energie. Samotná 
kontrola začala 19.8.2013 a na kontrolu bolo stanovené neuveriteľne dlhé obdobie, a to od vzniku 
spoločnosti v roku 2007 až do 30.6.2013, čo je takmer 6 a pol roka! Kontrola bola veľmi podrobná, 
kontrolóri si vyžiadali najprv iba zoznamy zmlúv a obchodných vzťahov, aby následne skontrolovali 
komplet všetko. Všetky zmluvy, objednávky, faktúry, bankové výpisy, smernice, inventarizácie, 
skladové karty, verejné obstarávania, pokladňu, zápisy z kontroly daňového úradu i miestneho 
kontrolóra, zakladateľskú listinu, účtovné závierky, hlavné knihy, pracovné zmluvy, správy dozornej 
rady... Taktiež si vyžiadali vypracovať prehľad o výške finančného prínosu v prospech mestskej 
časti plynúceho z existencie tejto obchodnej spoločnosti  ... jednoducho boli dôslednejší ako daňová 
kontrola ... Celý proces trval až do 10.12.2013, kedy za prítomnosti riaditeľa expozitúry Bratislava 
Ing. Bočana ako i konateľov spoločnosti Ing. Vlčeka a p. Grebečiho bola kontrola ukončená. Veľmi 
nás teší, že celá kontrola skončila konečným protokolom s jedným  dodatkom a s jediným nálezom: 
„VPS prostredníctvom svojej účtovnej jednotky (externý dodávateľ) v roku 2007 nesprávne účtovala 
o obstaranom  majetku – zariadenie kuchyne“. Na tento nález bolo navrhnuté a následne prijaté 
opatrenie, keďže vzhľadom na metodiku účtovania majetku obstaraného z dotácií, kedy odpisy 
dlhodobého majetku nemali vplyv na výsledok hospodárenia spoločnosti a uvedená nezrovnalosť 
nespôsobila z hľadiska štátu ani spoločnosti zmenu výšky dane či iných odvodov, nie je vhodné po 7 
rokoch tento účtovný prípad opätovne otvárať.  Zároveň bola zmluva s externým spracovateľom 
účtovníctva rozšírená o zodpovednosť aj za takýto potenciálny typ škody. Ešte by som si dovolil  
s potešením citovať z prehľadu o prínose Vanorskej podpornej spoločnosti pre mestskú časť: „...z  
uvedeného vyplýva, že finančný prínos VPS pre mestskú časť za obdobie rokov 2007 až 2012 bol 
minimálne 107.458,- EUR...“ a tiež dodať, že táto účelová kontrola nepotvrdila žiadne podozrenia, 
ba naopak prispela k preukázaniu užitočnosti uvedenej spoločnosti pre mestskú časť. 
 
 
Paradoxne teda aj účelová  kontrola potvrdila vhodnosť takejto spoločnosti a jej činnosti ako je  
spoluorganizovanie a finančná podpora viacerých športových podujatí pre deti a mládež – Streetball 
tour, futbalová penalta, vianočný halový turnaj pre deti, spoluorganizovanie prevádzky ľadovej 
plochy, Mikuláš, ples, dožinky, minimaratón  (spolu cca 9.340,-- EUR), výmena ventilátora 
v školskej kuchyni (1.193,- EUR), získavanie sponzorov pre mestskú časť. Od júna 2013 bola 
miestnym zastupiteľstvom prenajatá viac ako 40 ročná značne neenergetická budova KZ Baničova 
za účelom jej rekonštrukcie i prevádzkovania VPS s.r.o. Spoločnosť pripravila v spolupráci 
s mestskou časťou, poslancami i komisiou výstavby a jednotlivými spolkami a združeniami projekt 
rekonštrukcie. Bolo požiadané o právoplatné stavebné i búracie povolenie a následne prebehlo 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pri ktorom projekčná rozpočtová cena klesla z 1.150.000,-- 
EUR bez DPH na ponúknutú sumu 834.000,- EUR bez DPH.   Samotné práce sú naplánované na rok 
2014, s predpokladaným ukončením na jar 2015, v prípade priaznivých okolností aj skôr. 
 
 
Ako aj v iných rokoch, tak aj v roku 2013 všetky tieto podujatia ako i vlastnú prevádzku 
financovala spoločnosť z vlastných zdrojov, nepoberala žiadne dotácie z mestskej časti a ešte 
dosiahla aj rekordný hospodársky výsledok v sume 29.168,- Eur pred zdanením a čistý zisk v sume 
21.205,-EUR. 
 
 



ZÁVEREČNÝ  ÚČET ZA ROK 2013 
  

108 / 109 

 
 
Všetky aktivity i celá činnosť spoločnosti boli dosiahnuté s minimálnym počtom osôb, prijímaných 
iba na dohodu a iba na konkrétne akcie.  Celkové mzdové náklady v roku 2013 boli 9.120,- EUR. 
Ostatné náklady počas roka boli najmä: spotreba DHM (kancelárske potreby a režijný materiál ) 
v sume 2.058,- EUR, náklady na účtovníctvo spolu 3.133,- EUR za rok, opravy a udržiavanie 
zariadení  91.431,- EUR ročne, energie spolu 4.558,- EUR, odpisy 7.686,- Eur. Ako každý rok 

doteraz, konatelia spoločnosti ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2013 žiadne 

odmeny za svoju činnosť. 
 
Výsledkom hospodárenia spoločnosti pre rozpočet mestskej časti a hlavne pre jej obyvateľov je 
jednak priamy prínos do rozpočtu – hospodársky výsledok zisk v sume 21.205 EUR a ďalším  
ekonomickým prínosom sú financie napr. na ľadovú plochu  1.300,- EUR plus získala mnohých 
sponzorov a podporila ostatné podujatia v sume celkovo viac ako 9.000,- EUR.  
 

V šiestom  roku  fungovania tvorí priamy finančný prínos pre mestskú časť už viac ako  143.200,- 

Eur (4.318.000,-Sk). 
 
Na rok 2014 je v pláne pokračovať v existujúcich akciách (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, 
Streetball, Bikros, Deň detí) a postupne  pridávať ďalšie športovo-kultúrne podujatia, ktoré budú 
finančne i organizačne podporené. Takisto je v pláne pomôcť pri získaní prostriedkov z fondov EÚ a 
iných fondov napr. na elektronizáciu úradu, budovanie i projektovanie cyklotrás, ale hlavne 
zabezpečiť kvalitnú rekonštrukciu kultúrneho zariadenia Baničova a to všetko pri úzkej 
spolupráci s poslancami a starostom. 
 
Spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk vo výške 21.206,14 Eur, ktorý bol rozdelený nasledovne: 
Nakoľko rezervný fond je už naplnený v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti, a spoločnosť 
začala s rekonštrukciou KZ Baničova je celý zisk rozdelený  v pomere 20% mestská časť a 80% 
VPS.  
 
 
V zmysle platných právnych predpisov SR je Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. povinná 
predložiť hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku za uplynulý rok na vedomie miestnemu 
zastupiteľstvu, čo bolo dňa 25.06.2014 aj vykonané . 
 
Vajnorská podporná spoločnosť bola založená Mestskou časťou Bratislava-Vajnory v apríli 2007 
ako spoločnosť so 100%-tnou majetkovou účasťou mestskej časti. 
 
 
 
p. Marek Grebeči  .................................... 
 
 
p. Michal Vlček .......................................... 
 
konatelia spoločnosti 
 

 

 

 


