
 
 

S p r á v a 
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 
 
 

 
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov má kontrolór predložiť do miestneho zastupiteľstva 1x ročne „Správu 
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za uplynulý rok“. 

V roku 2013 pokračovalo funkčné obdobie miestneho kontrolóra, ktorý bol zvolený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 168/2010 zo 
dňa 2.11.2010, ako aj činnosť Útvaru miestneho kontrolóra zriadeného 23.06.2009 uznesením 
č. 56/2009.  

Miestny kontrolór v roku 2013 vykonával činnosť v rámci Útvaru miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa predložených plánov na 1. a 2. polrok 
2013. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo uzneseniami č. 140/2012 z  11.12.2012 a č. 113/2013 
z 25.06.2013 nasledovne: 

 
1. polrok 2013 
 

1. V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov, vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu “Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012“ 

 
2. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť  miestnemu zastupiteľstvu 
„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2012“ 

 
3. V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať a predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012“ 

 
4. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012“  

 
5. Na základe uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2011 

z 2.11.2011 vykonať a predložiť miestnej rade „vyhodnotenie plnenia uznesení 
miestnej rady za II. polrok 2012“ 

 
6. V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 
2013“ 
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7. Vykonať „Komplexnú kontrolu hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami 
so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za 
rok 2012 v Detských jasliach Hollého 9 v Bratislave“ 

 
8. Vykonať „Komplexnú kontrolu hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami 

so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za 
rok 2012 v Detských jasliach Čajkovského 2 v Bratislave“ 

 
2. polrok 2013  
 

1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na roky 2014 – 2016“. 

 
2. Na základe uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2011 

z 2.11.2011 vykonať a predložiť miestnej rade „Vyhodnotenie plnenia uznesení 
miestnej rady za I. polrok 2013“. 

 
3. V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať a predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2013“. 

 
4. V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 
2014“. 

 
5. Vykonať „Kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ za rok 2012 

 
6. Vykonať „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova“ za rok 2012. 

 
1. polrok 2013 
 
I. 1. „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012“ 

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 
2012. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 12.02.2013. Miestne 
zastupiteľstvo ju zobralo uznesením č. 25/2013 na vedomie. 
 
I. 2. „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2012“ 

V roku 2012 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „Organizačný poriadok“) schváleného uznesením č.  9/2011 (účinnosť od 
01.03.2011) a jeho dodatkom uznesenie č. 67/2011 z 13.09.2011 (účinnosť od 01.10.2011).  
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 Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mala riešiť problematiku sťažností a petícií 
doručených na miestny úrad v roku 2012 Kancelária starostky – Referát sťažností a petícií. 
Podobne ako v roku 2011, aj v roku 2012 došlo k personálnym zmenám na referáte, čo malo 
za následok, že danú problematiku neriešil kontinuálne jeden zamestnanec.  

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Informáciu o organizácii samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „informácia“) k 01.02.2012 na zasadnutí dňa 
14.02.2012 uznesením č. 15/2012. V informácii sú uvedené všetky subjekty, ktoré patria pod 
miestny úrad, ako aj subjekty s právnou subjektivitou. Aj z tohto dôvodu kontrolu 
vybavovania sťažností a petícií riešim v 2 samostatných kapitolách. 
 Sťažnosti sa v r. 2012 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 (ďalej 
len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a Rozhodnutím č. 21/2010 starostu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 29.07.2010 „O postupe pri vybavovaní 
sťažností“ (ďalej len „ rozhodnutie“). Účinnosť tohto rozhodnutia bola stanovená na 
01.08.2010.  
 Problematika petícií nebola ani v r. 2012 upravená na podmienky mestskej časti, a tak 
sa celý proces vybavovania petícií mal riadiť podľa zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov.  
 

V roku 2012 bolo na miestnom úrade evidovaných 121 sťažností a 5 petícií. Pre 
ilustráciu uvádzam počty doručených sťažností a petícií: 

4. volebné obdobie: 
rok 2003 –   194 sťažností,  6 petícií 
rok 2004 –   203 sťažností,  6 petícií 
rok 2005 –   164 sťažností,  9 petícií 
rok 2006 –   121 sťažností;  8 petícií 
5. volebné obdobie:  
rok 2007 –     78 sťažností,  8 petícií 
rok 2008 –    93 sťažností,  6 petícií 
rok 2009 –     48 sťažností,  3 petície 
rok 2010 –     57 sťažností.  7 petícií 
6. volebné obdobie:  
rok 2011   105 sťažností  7 petícií 
rok 2012   121 sťažností  5 petícií 
 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2012 bola ukončená 

spísaním „Správy č. 1/2013 o výsledku kontroly“. Správa bola prerokovaná s kontrolovaným 
subjektom, o čom bola spísaná „Zápisnica č. 1/2013“. V uvedenej zápisnici sú určené 
konkrétne termíny k prijatiu a splneniu opatrení na nápravu nedostatkov.  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 bola predložená v súlade s § 18d 
ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na rokovanie MZ dňa 24.09.2013 
a zobratá na vedomie uznesením číslo 140/2013.  
 
I.3. „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2012“ 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené uznesenia za 
obdobie rokov 1998 až I. polrok 2012  a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2012.  
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V novokontrolovanom období, teda v období II. polroku 2012 (6. volebného obdobia) 
prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 66 uznesení, 
konkrétne: 

13. zastupiteľstvo  25.09.2012  81  -  104 =   24 
14. zastupiteľstvo  23.10.2012  105  - 120 =   16 
15. zastupiteľstvo  27.11.2012  121  - 126 =     6 
16. zastupiteľstvo 11.12.2012             127  - 146 =   20 
Spolu:             66 

 
Spolu bolo vyhodnotených 104 uznesení v skladbe: 
Uznesenia – splnené           39 
Uznesenia – nesplnené         49 
Uznesenia – zrušené             1 
Uznesenia – pozastavené             0 
Uznesenia – priebežne plnené          13 
Uznesenia – stratená platnosť             2 
Spolu:           104 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 19.03.2013, ktoré ho svojím uznesením č. 45/2013 zobralo na vedomie. 
 
I.4. „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012“  

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25.06.2013 schválilo uznesením č.  
99/2013 záverečný účet mestskej časti za rok 2012. V rámci prerokovaného materiálu bolo 
predložené aj stanovisko miestneho kontrolóra v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 
369/1990 Zb. v z.n.p. Ako sa v stanovisku uvádza, návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 
dní pred prerokovaním spôsobom obvyklým v mestskej časti (na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mestskej časti), aby sa k nemu mohli občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná 
povinnosť podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. miestny kontrolór odporučil po prerokovaní 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto schváliť záverečný účet za 
rok 2012 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
I.5. „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. polrok 2012“ 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 
06.09.2011 prijala uznesenie č. 62/2011, v ktorom v časti „A zrušuje“ k 30.09.2011 rokovací 
poriadok MR z 08.02.1995 a v časti „B schvaľuje“ rokovací poriadok MR od 01.10.2011. 
V novoschválenom rokovacom poriadku MR sa uvádza v čl. 6 ods. 2, že „kontrolu plnenia 
platných uznesení vykonáva miestna rada na svojom zasadnutí. Informáciu o plnení uznesení 
miestnej rady predkladá miestny kontrolór. Následne na ďalšom rokovaní dňa 02.11.2011 
uznesením č. 91/2011 sa uzniesla, že žiada miestneho kontrolóra predkladať vyhodnotenie 
plnenia uznesení MR raz za pol roka. V období 2. polroku 2012 miestna rada zasadala 
celkovo 4x a prijala 65 uznesení.  

Zo 65 prijatých uznesení sa MR uzniesla: 
– odporučila prerokovať v MZ   56 materiálov 
– zobrala na vedomie      8 materiálov 
– zrušila a schválila      1 materiál 
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Z 56 uznesení, ktoré odporúčali miestnemu zastupiteľstvu prerokovať daný materiál sa 
tak stalo v 52 prípadoch. Zostávajúce 4 materiály boli stiahnuté z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 
 Z prerokovaných materiálov 3 nezískali v miestnom zastupiteľstve dostatočný počet 
hlasov.  
 
I.6. „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2013“ 

V súlade s ustanovením  § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 25.06.2013 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na        
2. polrok 2013. Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 113/2013. 
 
I.7. „Komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so 
zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 
v Detských jasliach Hollého 9 v Bratislave“ 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 140/2012 
z 11.12.2012 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými 
prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby 
rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave.  

Detské jasle sú preddavkovým zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (Uznesením č. 3/1991 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
v zmysle zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej 
funkcie na obec, prechod zriaďovateľskej funkcie z Obvodného národného výboru Bratislava 
I na mestskú časť).  
 Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o komplexnú kontrolu, boli skontrolované tieto 
oblasti:  

- Oblasť financovania a účtovania, 
- Rozpočet príjmov a výdavkov, 
- Kontrola peňažného denníka, 
- Preddavky, 
- Úhrady, 
- Kontrola vedenia pokladne a pokladničných dokladov, Limit pokladničnej 

hotovosti, Stav pokladničnej hotovosti,  Inventarizácia peňažných prostriedkov 
v hotovosti, 

- Materiálové náklady, Evidencia zásob potravín, Kontrola zásob potravín, 
Evidencia detí a zamestnancov, Evidencia zásob čistiacich potrieb, Kontrola 
zásob čistiacich potrieb, 

- Stravovanie zamestnancov, 
- Úhrady za poskytnuté služby, 
- Príjmy 

 Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach 
správy. K náprave zo strany kontrolovaného subjektu, čo sa týka povinného zverejňovania 
zmlúv došlo od 01.09.2012. Záverom možno konštatovať, že vedúca DJ nakladala hospodárne 
so zverenými finančnými prostriedkami. Úhrady za poskytované služby boli realizované 
v zmysle platných predpisov na rok 2012.  
 Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 2/2013. So správou bola 
oboznámená vedúca DJ dňa 23.08.2013 a bola jej daná možnosť, aby sa do 27.08.2013 
k správe vyjadrila, resp. zaslala pripomienky. Následne bola uvedená správa dňa 28.08.2013 
prerokovaná. Kontrolovaný subjekt nevyjadril voči správe žiadne pripomienky. 
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Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 2/2013 o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
dňa 24.09.2013 a zobratá na vedomie uznesením č. 138/2013. 
 
I.8. „Komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so 
zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 
v Detských jasliach Čajkovského 2 v Bratislave“ 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2013 schváleného unesením miestneho zastupiteľstva č. 140/2012 
z 11.12.2012 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými 
prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby 
rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave. 
 Detské jasle sú preddavkovým zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (Uznesením č. 3/1991 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
v zmysle zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej 
funkcie na obec, prechod zriaďovateľskej funkcie z Obvodného národného výboru Bratislava 
I na mestskú časť).  

Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o komplexnú kontrolu, boli skontrolované tieto 
oblasti:  

- Oblasť financovania a účtovania,  
- Rozpočet príjmov a výdavkov, 
- Kontrola peňažného denníka, 
- Preddavky, 
- Úhrady, 
- Kontrola vedenia pokladne a pokladničných dokladov, Limit pokladničnej 

hotovosti, Stav pokladničnej hotovosti, Inventarizácia peňažných prostriedkov 
v hotovosti  

- Materiálové náklady, Evidencia zásob potravín, Kontrola zásob potravín, 
Evidencia detí a zamestnancov,  Evidencia zásob čistiacich potrieb, Kontrola 
zásob čistiacich potrieb, 

- Stravovanie zamestnancov, 
- Úhrady za poskytnuté služby, 
- Príjmy 

Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach 
správy. K náprave zo strany kontrolovaného subjektu, čo sa týka povinného zverejňovania 
zmlúv došlo od 01.09.2012. Záverom možno konštatovať, že vedúca DJ nakladala hospodárne 
so zverenými finančnými prostriedkami. Úhrady za poskytované služby boli realizované 
v zmysle platných predpisov na rok 2012.  
 Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 3/2013. So správou bola 
oboznámená vedúca DJ dňa 23.08.2013 a bola jej daná možnosť, aby sa do 27.08.2013 
k správe vyjadrila, resp. zaslala pripomienky. Následne bola uvedená správa dňa 28.08.2013 
prerokovaná. Kontrolovaný subjekt nevyjadril voči správe žiadne pripomienky. 
Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 3/2013 o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
dňa 24.09.2013 a zobratá na vedomie uznesením č. 139/2013. 
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2. polrok 2013 
 
II.1. „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 
2014 – 2016“ 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 171/2013  zo dňa 10.12.2013 v časti A schválilo 
rozpočet mestskej časti na r. 2014 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na 
roky 2015 a 2016, ku ktorým bolo miestnym kontrolórom v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. 
č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko. 

Stanovisko je formálne rozdelené na 6 častí, ktoré vyjadrujú súlad s právnymi 
predpismi, proces tvorby rozpočtu, porovnanie rozpočtov od r. 2005 s uvedeným počtom 
zmien a reálnej skutočnosti. Je členené na vyčíslenie príjmov a výdavkov. V  časti  „E 
zhrnutie“ miestny kontrolór konštatuje súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, odporúča venovať zvýšenú pozornosť pravidelnej vnútornej finančnej kontrole 
a dôslednému sledovaniu príjmov a výdavkov jednak na úrovni miestneho úradu, ako aj 
všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 502/2001 
Z. z. v znení neskorších predpisov. V časti „F Záver“ Stanovisko končí konštatovaním: „Na 
základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 a návrhy 
rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016 vziať na vedomie“. 
 
II.2. „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za I. polrok 2013“. 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 
06.09.2011 prijala uznesenie č. 62/2011, v ktorom v časti „A zrušuje“ k 30.09.2011 rokovací 
poriadok MR z 08.02.1995 a v časti „B schvaľuje“ rokovací poriadok MR od 01.10.2011. 
V novoschválenom rokovacom poriadku MR sa uvádza v čl. 6 ods. 2, že „kontrolu plnenia 
platných uznesení vykonáva miestna rada na svojom zasadnutí. Informáciu o plnení uznesení 
miestnej rady predkladá miestny kontrolór. Následne na ďalšom rokovaní dňa 02.11.2011 
uznesením č. 91/2011 sa uzniesla, že žiada miestneho kontrolóra predkladať vyhodnotenie 
plnenia uznesení MR raz za pol roka. V období 1. polroku 2013 miestna rada zasadala 
celkovo 5x a prijala 119 uznesení.  

Zo 119 prijatých uznesení sa MR uzniesla: 
– odporučila prerokovať v MZ   106 materiálov 
– zobrala na vedomie      11 materiálov 
– súhlasila         1 materiál 
– zrušila a schválila        1 materiál 

Zo 106 uznesení, ktoré miestna rada odporúčala miestnemu zastupiteľstvu prerokovať daný 
materiál, sa tak stalo v 101 prípadoch, 2 materiály boli stiahnuté z rokovania miestneho 
zastupiteľstva, 3 materiály nezískali dostatočný počet hlasov a naopak, MZ prerokovalo 6 
materiálov, ktoré neboli prerokované v miestnej rade.  
 
II.3. „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.06.2013“. 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené uznesenia za 
obdobie rokov 2006 až 2012 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2013. 
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V novokontrolovanom období, teda v období I. polroku 2013 (6. volebného obdobia) 
prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 115 uznesení, 
konkrétne: 

17. zastupiteľstvo  12.02.2013 01 -  31 = 31 
18. zastupiteľstvo  19.03.2013 32 -  50 = 19 
19. zastupiteľstvo  23.04.2013 51 -  78 = 28 
20. zastupiteľstvo   21.05.2013 79 -  90 = 12 
21. zastupiteľstvo  25.06.2013 91 -  115 = 25 
Spolu:                    115 
 
Spolu bolo vyhodnotených 154 uznesení v skladbe: 
Uznesenia – splnené          66 
Uznesenia – nesplnené        48 
Uznesenia – zrušené          10 
Uznesenia – pozastavené            0 
Uznesenia – priebežne plnené       25 
Uznesenia – stratená platnosť            5 
Spolu                          154 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2012 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 29.10.2013, ktoré ho svojím uznesením č. 164/2013 zobralo na vedomie. 
 
II.4. „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2014“. 

V súlade s ustanovením  § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 10.12.2013 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. 
polrok 2014. Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 186/2013. 
 
II.5. „Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto“ za rok 2012 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/2013 
z 25.06.2013 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012.  

Schválenie dotácií bolo v súlade s § 4 VZN č. 2/2009, a to nasledovnými uzneseniami:  
- MZ zo dňa 14.02.2012  uzn. č.     1/2012 12 dotácií  5 750,00 EUR 
- MZ zo dňa 27.03.2012  uzn. č.   28/2012   5 dotácií     950,00 EUR 
- MZ zo dňa 24.04.2012  uzn. č.   46/2012   3 dotácie     650,00 EUR 
- MZ  zo dňa 26.06.2012  uzn. č.   70/2012   6 dotácií   1 750,00 EUR 
- MZ zo dňa 25.09.2012  uzn. č. 103/2012   2 dotácie     600,00 EUR 
- MZ zo dňa 23.10.2012  uzn. č. 107/2012   4 dotácie  1 050,00 EUR 
- MZ zo dňa 11.12.2012  uzn. č. 129/2012   1 dotácia      300,00 EUR 
  Spolu                             33 dotácií           11 050,00 EUR 
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 Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2012, vedená finančným 
oddelením miestneho úradu mestskej časti, zvlášť za každú oblasť a podľa jednotlivých 
žiadateľov. 

Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 4/2013, kde sú aj podrobne 
rozpísané zistené nedostatky. Na základe uvedenej správy bola vypracovaná Zápisnica č. 
4/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly.  

Uvedená správa bola zaradená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2014 
v súlade s  § 18f  ods. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
II.6. „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova“ za rok 2012 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/2013 
z 25.06.2013 bola vykonaná kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole Ferienčíkova 12, 
Bratislava.  
 Činnosť materských škôl je od roku 2004 originálnym výkonom samosprávy 
a v dôsledku zásadných zmien vo financovaní v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou 
(novelizácia zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení)  sú od 1.1.2005 financované z rozpočtu mestskej časti.  
 Plnenie úloh zriaďovateľa a usmerňovanie po odbornej stránke zabezpečuje oddelenie 
školstva miestneho úradu mestskej časti. 
 Materská škola je školské zariadenie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nemá vlastný bankový účet, príjmy 
a úhrady všetkých výdavkov sú realizované prostredníctvom bankových účtov mestskej časti. 
Učtovnú agendu zabezpečuje miestny úrad. Rozpočet MŠ je napojený na rozpočet mestskej 
časti. 

Príjmy MŠ (príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení) sú prostredníctvom výdavkovej časti rozpočtu 
mestskej časti použité na čiastočnú úhradu nákladov. 

Výdavky MŠ – prevažnú časť výdavkov za kontrolované obdobie tvorili úhrady faktúr 
na základe uzatvorených zmlúv (napr. za spotrebu elektrickej energie, plyn, vodné a stočné, 
OLO a pod.), prípadne úhrady faktúr na základe objednávok (pranie a žehlenie, za školské 
tlačivá, za čistiace potreby a pod.) a platby cez pokladňu miestneho úradu (napr. nákup 
opravárenského materiálu, vstupné na divadelné predstavenie a pod.)  
 Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 5/2013, kde sú aj podrobne 
rozpísané zistené nedostatky. Na základe uvedenej správy bola vypracovaná Zápisnica č. 
5/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly.  

Uvedená správa bola zaradená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2014 
v súlade s s § 18f  ods. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 
 
III. Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2013 nad rámec schváleného programu: 

Miestny kontrolór sa zúčastňoval v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacom 
poriadku miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na ich rokovaniach. Na týchto rokovaniach 
predkladal svoje materiály, ale sa aj aktívne vyjadroval hlasom poradným k ostatným 
prerokovaným materiálom.  
Pravidelne sa zúčastňoval na rokovaniach Komisie pre nakladanie s majetkom a  financie. 
Pravidelne sa zúčastňoval na operatívnych poradách starostky, kde preventívne zaujímal 
stanoviská k prerokovaným témam. 
Spolupracoval s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných noriem 
úradu.  
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Zúčastňoval sa na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia 
hlavných kontrolórov miest a obcí SR. 
Zúčastňoval sa na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hlavných 
kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi: 
 
09. – 11.04.2013 – Podbanské 
 témy:  
 1. „Financovanie prenesených školských kompetencií“, 
 2. „Financovanie originálnych školských kompetencií“,  
 3. „Správa finančnej kontroly Bratislava – Skúsenosti z kontrolnej činnosti“, 
 4. „Informácia o novelách všeobecne záväzných právnych predpisov“, 
 5. „Kontrola poskytovania dotácií v podmienkach územnej samosprávy“. 
 
05. – 06.11.2013 – Podbanské 
 témy: 

1. „Zásadné zmeny v procese verejného obstarávania podľa novely zákona č. 25/2006         
Z. z. účinnej od 01.07.2013“, 

 2. „ Vnútorná kontrola v obci (Hmotnoprávna a procesnoprávna časť“, 
 3. „Vonkajšia kontrola vo vzťahu k územnej samospráve“ . 
 
29.11.2013 -  Bratislava-Nové Mesto 
 téma: 
 1. „ Zmena legislatívy v činnosti samosprávy za rok 2013“ 
 
 


