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

Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 
 

 
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 2014 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 2014 vykonával činnosť v rámci Útvaru miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa predložených plánov na 1. a 2. polrok 
2014. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo uzneseniami č. 186/2013 z 10.12.2013 a č. 90/2014 
z 24.06.2014 z 25.06.2013 nasledovne: 
 
1. polrok 2014 
 

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 2013“ 

 
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 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 31.12.2013“ 

 
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 2013“  

 
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 2013“ 

 
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 
2014“ 

 
7. Vykonať „Komplexnú kontrolu hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 

2013“ 
 
8. Vykonať „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova“ za rok 2013“. 
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2. polrok 2014  
 

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 2015 – 2017“ 

 
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 2014“ 

 
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 30.06.2014“ 

 
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 
2015“ 

 
5. Vykonať „Komplexnú kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so 

zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie 
s vyradenou literatúrou, evidenciu čitateľov za rok 2013“ v Staromestskej knižnici, 
Blumentálska ulica č. 10/a, Bratislava. 

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

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 
2013. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 04.02.2014. Miestne 
zastupiteľstvo ju zobralo uznesením č. 11/2014 na vedomie. 
 
I. 2   „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2013“ 
 V roku 2013 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa nasledovných predpisov: 

- Organizačný poriadok 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).  

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 19/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 29.04.2013, ktorého účinnosť bola stanovená od 
01.05.2013. Tento bol ešte v tom istom roku upravený Dodatkom Rozhodnutím č. 
24/2013 z 19.06.2013 s účinnosťou od 01.09.2013.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mala riešiť problematiku sťažností a petícií 
doručených na miestny úrad v roku 2013 Kancelária starostky – Referát sťažností a petícií. 
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Podobne ako v roku 2012, aj v roku 2013 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 01.01.2013 na zasadnutí dňa 
12.02.2013 uznesením č. 24/2013. 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. 2013 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 v z.n.p. 
(ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a dvoma rozhodnutiami starostu:  

- Do 14.04.2013 Rozhodnutím č. 21/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 29.07.2010 „O postupe pri vybavovaní sťažností“. Účinnosť tohto 
rozhodnutia bola stanovená na 01.08.2010.  

- Od 15.04.2013 nadobudlo účinnosť rozhodnutie č. 1/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staaré Mesto zo 14.01.2013 „O postupe pri vybavovaní sťažností“ 
(ďalej len „rozhodnutia!).  

 
Problematika petícií nebola ani v r. 2013 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 2013 bolo na miestnom úrade evidovaných 48 sťažností (zapísaných 
v centrálnej evidencii) a 2 petície. 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 
rok 2013     48 sťažností   2 petície 
 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2013 bola ukončená 

spísaním „Správy č. 2/2014 o výsledku kontroly“. Správa bola prerokovaná s kontrolovaným 
subjektom, o čom bola spísaná „Zápisnica č. 2/2014“. V uvedenej zápisnici sú určené 
konkrétne termíny k prijatiu a splneniu opatrení na nápravu nedostatkov.  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 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 15.04.2014 
a zobratá na vedomie uznesením číslo 54/2014.  
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I.3  „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2013“ 

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 2006až 1. polrok 2013 a všetky  novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2013.  

V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroku 2013 (6. volebného obdobia) 
prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 74 uznesení, 
konkrétne: 

22. zastupiteľstvo  27.08.2013             116 =     1 
23. zastupiteľstvo  24.09.2013  117  - 144 =   28 
24. zastupiteľstvo  29.10.2013  145  - 167 =   23 
25. zastupiteľstvo 29.10.2013             168  - 189 =   22 
Spolu:             74 

 
Spolu bolo vyhodnotených 134 uznesení v skladbe: 
Uznesenia – splnené           56 
Uznesenia – nesplnené         38 
Uznesenia – zrušené             2 
Uznesenia – pozastavené             0 
Uznesenia – priebežne plnené          33 
Uznesenia – stratená platnosť             5 
Spolu:           134 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 15.04.2014, ktoré ho svojím uznesením č. 53/2014 zobralo na vedomie. 
 
I.4   „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013“  

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.06.2014 schválilo uznesením č.  
83/2014 záverečný účet mestskej časti za rok 2013. 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 2013 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
I.5  „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. 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 2. polroku 2013 miestna rada zasadala 
celkovo 4x a prijala 78 uznesení.  
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Zo 78 prijatých uznesení sa MR uzniesla: 
– odporučila prerokovať v MZ     53 materiálov 
– odporučila prerokovať s pripomienkami            4 materiály 
– odporučila prerokovať so zmenou v návrhu uznesenia   6 materiálov 
– odporučila prerokovať po doplnení dôvodovej správy   5 materiálov 
– odporučila a schválila        1 materiál 
– zobrala na vedomie        8 materiálov 
– (uznesenie 174)        1 materiál 

 
1 materiál nezískal súhlas miestnej rady a 1 materiál bol stiahnutý  z rokovania MR.  
 Zo 69 uznesení, ktoré miestna rada odporúčala miestnemu zastupiteľstvu prerokovať 
daný materiál (vrátane pripomienok a zmien uznesení), sa tak stalo v 56 prípadoch, 11 
materiálov bolo stiahnutých z rokovania miestneho zastupiteľstva, 1 materiál nezískal 
dostatočný počet hlasov, pri 1 materiáli predkladateľ prerušil rokovanie. Naopak, MZ 
prerokovalo 9 materiálov, ktoré neboli prerokované v miestnej rade.  
 
I.6  „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. 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 24.06.2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na        
2. polrok 2014. Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 90/2014. 
 
I.7  „Komplexná kontrola  hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013“ 
 V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na        
I. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 186/2013 z 10.12.2013 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto.  
 Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o komplexnú kontrolu, boli skontrolované tieto 
oblasti: 
I.      Všeobecná časť 
I.1     Základné údaje 
I.2    Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 
I.3     Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
I.4     Podklady doložené ku kontrole 
I.5      Podklady použité pri kontrole 
I.6     Organizačná štruktúra Seniorcentra 
 
II.         Oblasť financovania a účtovania 
II.1       Financovanie 
II.1.2    Rozpočet 
II.1.2.1   Rozpočet pôvodný 
II.1.2.2  Rozpočet po zmenách 
II.1.2.3   Rozpočet – čerpanie 
II.1.2.4   Rozpočet bežný – nedostatky 
II.1.2.5   Rozpočet kapitálový – nedostatky 
II.2   Účtovanie 
II.2.1   Zverejňovanie 
II.2.2   Zmluvy 
II.2.3   Faktúry 
II.2.3.2 Faktúry vyšlé 
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II.2.3.2 Faktúry vyšlé – nedostatky 
II.2.3.3 Faktúry došlé 
II.2.3.4  Faktúry došlé – nedostatky 
II.2.4.1 Objednávky – nedostatky 
 
III.  Webová stránka 
III.1  Webová stránka – podklady 
III.2  Webová stránka – nedostatky 
 
IV.  Verejné obstarávanie 
IV.1  Verejné obstarávanie – podklady 
IV.2  Verejné obstarávanie – nedostatky 
 
V.   Sťažnosti a petície 
V.1  Sťažnosti a petície – podklady 
V.2  Sťažnosti a petície – nedostatky 
 
VI.   Kontroly 
VI.1  MK – kontrola finančného hospodárenia 
VI.2  MPSVaR SR – kontrola použitia finančného príspevku 
VI.3  MPSVaR SR – dohľad nad poskytovaním sociálnej služby 
VI.4  NKÚ – kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach  
   vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov  
   územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov 
 
VII   Záver 
 
Z celkového hľadiska zistené nedostatky možno  rozdeliť do 2 oblastí: 
- dodržiavanie zákonov, predpisov, noriem; 
- dodržiavanie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov. 
 Napriek tomu, že porušenie finančnej disciplíny je charakterizované ako 
nehospodárne, neefektívne, neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, nie je taxatívne 
definované,  ale pritom dodržiavanie finančnej disciplíny prioritné z hľadiska hospodárenia. 
 Kontrolné zistenia ukázali, že práve tejto oblasti nebola venovaná dostatočná 
pozornosť. 
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 1/2014 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Správa bola prerokovaná s poverenou riaditeľkou organizácie, ktorej 
bolo umožnené podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola vypracovaná 
Zápisnica č. 1/2014 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere 
zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný 
orgán formou správy.  
 Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 23.09.2014 
a zobratá na vedomie uznesením č. 124/2014.  

 
 
 
 
 



 7 

I.8  „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova“ za rok 2013 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2014 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 186/2013 
z 10.12.2013 bola vykonaná kontrola príjmov a výdavkov materskej škole Gorazdova u. č. 6, 
Bratislava.  
 V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a VÚC prešla od 01.07.2002 zriaďovacia pôsobnosť Okresného úradu 
Bratislava I. na hlavné mesto SR Bratislavu a Štatútom hl. mesta SR bola táto pôsobnosť 
prenesená na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.  
 Činnosť materských škôl je od roku 2004 originálnym výkonom samosprávy 
a v dôsledku zásadných zmien vo financovaní v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou sú od 
01.01.2005 financované z rozpočtu mestskej časti. 
 Plnenie úloh zriaďovateľa a usmerňovanie po odbornej stránke zabezpečuje oddelenie 
školstva miestneho úradu mestskej časti. MŠ nemá vlastný bankový účet, príjmy a úhrady 
všetkých výdavkov sú realizované prostredníctvom bankových účtov mestskej časti. Účtovnú 
agendu zabezpečuje miestny úrad, odd. finančné, referát účtovníctva. Rozpočet MŠ je 
napojený na rozpočet mestskej časti.  
 O výsledku kontroly bola vypracovaná Správa č. 3/2014, s ktorou bol oboznámený 
kontrolovaný subjekt 30.06.2014. Zároveň bola daná možnosť vyjadrenia sa ku kontrolným 
zisteniam. Správa bola prerokovaná dňa 30.06.2014, čo je uvedené v Zápisnici č. 3/2014 
o prerokovaní správy o výsledku finančnej kontroly, kde sú aj stanovené konkrétne termíny 
na prijatie a odstránenie zistených nedostatkov.  

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 28.10.2014 
a zobratá na vedomie uznesením č. 152/2014. 
 
2. polrok 2014  
 
2.1  „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 
2015-2017“ 
 V rámci prípravy rozpočtu na roky 2015 – 2017 prijala starostka Opatrenie č. 3/2014 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 5. augusta 2014  k vypracovaniu 
programovaného rozpočtu na roky 2015 – 2017, ktorého prílohou bol aj „Harmonogram 
postupu prác pre vypracovanie programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2015 – 2017. Dodatkom č. 1 z 10. septembra 2014 k Opatreniu č. 3/2014 starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 5. augusta 2014 k vypracovaniu programového 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 – 2017 bol uvedený 
harmonogram zrušený. Do konca roku 2014 nebol návrh rozpočtu predložený na 
prerokovanie.  
 Z uvedených dôvodov nebolo možné vypracovať uvedené stanovisko.  
 
2.2   „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za I. polrok 2014“ 

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 2014 miestna rada zasadala 
celkovo 5x a prijala 89 uznesení.  
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Z 89 prijatých uznesení sa MR uzniesla: 

– odporučila prerokovať v MZ     61 materiálov 
– odporučila prerokovať s pripomienkami       5 materiálov 
– odporučila prerokovať so zmenou v návrhu uznesenia   5 materiálov  
– odporučila prerokovať po doplnení dôvodovej správy   5 materiálov  
– odporučila a schválila        1 materiál 
– zobrala na vedomie        12 materiálov 
   

Zo 77 uznesení, ktoré MR odporučila miestnemu zastupiteľstvu prerokovať sa tak 
stalo v 75 prípadoch, 4 materiály boli stiahnuté z rokovania. Boli to tie isté materiály, ktoré 
boli stiahnuté aj z rokovania MR. Jeden materiál, ktoré prešiel MR nebol v miestnom 
zastupiteľstve prerokovaný.  

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo 10 materiálov, ktoré neboli v MR prerokované (z 
toho boli 4 interpelácie). 
 
2.3  „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.06.2014“ 

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 2. polrok 2013 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2014.  
a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2013. 

V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2014 (6. volebného obdobia) 
prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 94 uznesení, 
konkrétne: 

26. zastupiteľstvo 04.02.2014 001 – 015 = 15 
27. zastupiteľstvo 11.03.2014 116 – 035 = 20 
28. zastupiteľstvo 15.04.2014 036 – 057 = 22 
29. zastupiteľstvo 20.05.2014 058 – 073 = 16 
30. zastupiteľstvo 24.06.2014 074 – 094 = 21 

 Spolu:           94 
 

 
Spolu bolo vyhodnotených 148 uznesení v skladbe: 
Uznesenia – splnené          60 
Uznesenia – nesplnené        28 
Uznesenia – zrušené            3 
Uznesenia – pozastavené            1 
Uznesenia – priebežne plnené       55 
Uznesenia – stratená platnosť           1 
Spolu                          148 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2014 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 28.10.2014, ktoré ho svojím uznesením č.  153/2014 zobralo na vedomie.  
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2.4   „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2015“ 

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 28.10.2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na         
1. polrok 2015.  Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 154/2014. 
 
2.5  „Komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na 
materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou, 
evidencia čitateľov za rok 2013 v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica č. 10/a, 
Bratislava“  
 V súlade s plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na       
II. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 90/2014 z 24.06.2014 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia 
s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, 
vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou, evidencia čitateľov za rok 2013 
v Staromestskej knižnici, Blumentálska ul. č. 10/a, Bratislava. 
 Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa č. 4/2014, ktorej obsahom bolo:  
 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

I.1    Základné údaje 
I.1.1.    Účel a predmet činnosti podľa Zriaďovacej listiny 
I.1.2   Charakter zriadenej  organizácie podľa zriaďovacej listiny 
I.1.3   Zásady hospodárenia 
I.1.4   Organizačný poriadok 
I.2    Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly 
I.3    Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
I.4    Podklady doložené ku kontrole 
I.5    Podklady použité pri kontrole 

 
II. OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 

II.1     Financovanie 
II.1.1    Rozpočet 
II.1.1.1   Rozpočet pôvodný 
II.1.1.2   Rozpočet po zmenách 
II.1.1.3   Rozpočet čerpanie 
II.1.1.4   Rozpočet - nedostatky 
 
II.2.     Účtovanie 
II.2.1    Zverejňovanie 
II.2.1.1   Zverejňovanie - nedostatky 
II.2.2    Zmluvy 
II.2.2.1   Zmluvy - nedostatky 
II.2.3.     Faktúry 
II.2.3.1   Faktúry vyšlé 
II.2.3.2   Faktúry vyšlé - nedostatky 
II.2.3.3   Faktúry došlé  
II.2.3.4   Faktúry došlé - nedostatky 
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II.2.4     Objednávky 
II.2.4.1    Objednávky – nedostatky 

 II.2.5    Účtovanie - nedostatky 
 
III. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
 III.1 Organizačná štruktúra Staromestskej knižnice 
 III.2 Priestorové podmienky 
 III.3 Technické podmienky 
 III.4 Personálne podmienky 
 III.5 Mzdová agenda 
 III.5.1 Mzdová agenda - nedostatky 

III.6 Stravovanie 
III.6.1 Stravovanie - nedostatky 

 
IV. KNIŽNIČNÝ FOND 

IV.1  Nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou 
IV.2  Spracovanie knižničného fondu 
IV.3 Revízia, vyraďovanie a ochrana knižničného fondu 
IV.4 Evidencia čitateľov 
IV.5 Knižničný fond - nedostatky 

 
V. WEBOVÁ STRÁNKA 

V.1       Webová stránka – podklady 
V.2  Webová stránka - nedostatky 

 
VI. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 VI.1     Verejné obstarávanie – podklady 
 VI.2  Verejné obstarávanie – nedostatky 

 
VII.  SŤAŽNOSTI A PETÍCIE 
 VII.1    Sťažnosti a petície  – podklady 
    VII.2  Sťažnosti a petície  – nedostatky  
 
VIII.  ZÁVER 
 
 

V uvedenej správe sú podrobne rozpracované kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Správa bola prerokovaná s riaditeľkou organizácie, ktorej bolo 
umožnené podať v určenom termíne námietky. Uvedenú možnosť p. riaditeľka využila 
a námietky boli akceptované.  

Z prerokovania správy bola vypracovaná Zápisnica č. 4/2014 o prerokovaní správy 
o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými 
zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom 
termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy.  

Správa predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 17.02.2015. 
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III. Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2014 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.  
 
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: 
 
07.  –  9. apríl 2014 – Podbanské 
témy:  
Novely zákonov o rozpočtových pravidlách 
(zákon č. 583/2004 Z. z. a zákon č. 523/2004 Z. z.) 
1. Novely zákonov o rozpočtových pravidlách 

1.1. Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

1.2. Novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

2. Rozpočtové hospodárenie po novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – aplikácia 
novelizovaných ustanovení zo strany hlavného kontrolóra 
2.1. Programový rozpočet, členenie rozpočtu 
2.2. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 
2.3. Rozpočtové provizórium 
2.4. Záverečný účet obce, vyčíslenie prebytku /schodku rozpočtu pdoľa ESA 95 

(jednotnej metodiky  platnej pre Európsku úniu) 
2.5. Nové pravidlá používania návratných zdrojov financovania, opatrenia na zníženie 

dlhu obcí 
2.6. Pravidlá zavedenia ozdravného režimu a nútená správa 

3. Diskusia a konzultácie s lektorom k téme prednášky 
Informačný systém URBIS – komplexné riešenie pre mestá a obce v súlade s platnou 
legislatívou SR 
 
Procesný postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
1. Právna úprava výkonu kontroly. 
2. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
3. Predmet kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
4. Metodika kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – štandardy INTOSAI. 
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
6. Ostatné úlohy hlavného kontrolóra obce (diskusia).  
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Najčastejšie chyby pri nakladaní s majetkom obce  
- Hospodárenie s majetkom obce – kompetencie orgánov obcí 
- Majetkové postavenie obcí 
- Zásady hospodárenia s majetkom – súlad so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p. (povinný vnútorný predpis obcí) 
- Nedostatky v postupoch obce pri prevode majetku 
- Zákonné obmedzenia prevodu majetku obce 
- Nedostatky v postupoch obce pri prenájme majetku obce 
- Nedostatky na úseku inventarizácie majetku 
- Zmeny pri výkone inventarizácie majetku aktuálne od 1.1.2014 
- Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce 

 
 
07. – 08. október 2014 – Podbanské 
témy:  
Procesný postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
a) Právna úprava výkonu kontroly 
b) Pravidlá kontrolnej činnosti 
c) Začatie kontroly 
d) Priebeh kontroly 
e) Skončenie kontroly 
f) Kontrola prijatia a plnenia opatrení 
 
Ochrana dát v kontrolnej činnosti 
 Spracúvanie a ochrana dát z kontrolnej činnosti HK vo väzbe na nové povinnosti obcí 

v zmysle legislatívy a ochrane osobných údajov (OOÚ), účinnej od 15.04.2014 
 Sprístupňovanie a zverejňovanie výstupov z kontrolnej činnosti v zmysle zákona 

o slobode informácií, s akcentom na OOÚ 
 Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi 
 Pravidlá prevádzkovania obecných kamerových systémov 
 Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na 

pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa 
 Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti OOÚ zo strany samospráv 
 Otázky a odpovede 
 
Zmluvy v miestnej samospráve – právne minimum hlavného kontrolóra 
 dosiahnuť prehľad v základných právnych pojmoch a v charakteristikách právnych 

odvetví 
 poskytnúť zorientovaný pohľad na problematiku zmlúv a ich náležitosti 
 Vybrané základné právne pojmy a ich význam 
 Charakteristiky vybraných právnych odvetví 
 Základné poznatky o zmluvách ako prameňoch záväzkov 
 Náležitosti zmlúv, podmienky platnosti 
 Prehľad o typoch zmlúv v Občianskom a Obchodnom zákonníku 
 Netypové (inominátne) zmluvy 
 Zmluvy a dohody v pracovnom práve 
 
 
 


