
 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 
 

 
 

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

Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 
 

 
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 2015 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.  

Činnosť miestneho kontrolóra v roku 2015 v rámci Útvaru miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola limitovaná podľa predložených, upravených 
a schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015. Tieto zastupiteľstvo 
akceptovalo uzneseniami č. 154/2014 z 28.10.2014, č. 70/2015 z 23.06.2015 a č. 150/2015 
z 08.12.2015 nasledovne: 
 
A. 1. polrok 2015 
 
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 2014“ 

 
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 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 31.12.2014“ 

 
4. 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 2014“ 

 
5. 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“.  
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6. 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 2014“  

 
7. 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 2015“ 

 
8. Vykonať „Kontrolu procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014“ 
 
9. Vykonať „Kontrolu procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014“ 
 
B. 2. polrok 2015 
 
 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 
2016 – 2018“. 

 
 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 2015“. 

 
 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 30.06.2015“. 

 
 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 2016“. 

 
 Vykonať kontrolu „Pisztoryho palác – kontrola ekonomiky hospodárenia vzhľadom na 

vynaložené investície a prevádzkové náklady“. 
 
doplnené na MZ dňa 23.06.2015:  
 
 Vykonať kontrolu „verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky 
vo výške minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015“.  

 
 Vykonať kontrolu „hospodárenia v spoločnosti Staromestská, a.s. v roku 2014 a v I. 

polroku 2015“. 
 
 Vykonať kontrolu „dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti 

o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015“. 
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A. 1. polrok 2015 
 
A.1    „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014“ 

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 
2014. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.02.2015. Miestne 
zastupiteľstvo ju zobralo uznesením č. 10/2015 na vedomie. 
 
A. 2    „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2014“ 
 V roku 2014 sa sťažnosti a petície na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto riadili podľa nasledovných predpisov: 
- Organizačný poriadok: 

Rozhodnutie č. 19/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z 29.04.2013, 
ktorého účinnosť bola stanovená od 01.05.2013,  
Rozhodnutie č. 24/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 19.06.2013 
s účinnosťou od 01.09.2013- dodatok,   
Rozhodnutie č. 1/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z  15.01.2014, 
ktoré nadobudlo účinnosť 15.03.2014 – dodatok.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mala riešiť problematiku sťažností a petícií 
doručených na miestny úrad v roku 2014 Kancelária starostky – Referát sťažností 
a petícií.  

- Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 01.03.2013, 
ktoré zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  na 
zasadnutí dňa 12.02.2013, uznesením č. 24/2013. 

- Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 01.06.2014, 
ktoré zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
zasadnutí dňa 17.07.2014, uznesením č. 89/2014. 
V informáciách sú uvedené všetky subjekty, ktoré v kontrolovanom období patrili pod 
miestny úrad, ako aj subjekty s právnou subjektivitou. Aj z tohto dôvodu kontrolu 
vybavovania sťažností a petícií som riešil v 2 samostatných kapitolách.  

- Sťažnosti sa v r. 2014 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009         
v z.n.p., ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a rozhodnutím č. 1/2013 starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14.01.2013 „O postupe pri vybavovaní 
sťažností“ s účinnosťou od 15.04.2013, 

- Petície -  problematika petícií nebola ani v r. 2014 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 2014 bolo na referáte sťažností a petícií Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto evidovaných 26 sťažností (zapísaných v centrálnej evidencii) a 9 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 
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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 
rok 2014     26 sťažností  9 petícií 
 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2014 bola ukončená 

spísaním „Správy č. 1/2015 o výsledku kontroly“. Správa bola prerokovaná s kontrolovaným 
subjektom, o čom bola spísaná „Zápisnica č. 1/2015“. V uvedenej zápisnici sú určené 
konkrétne termíny k prijatiu a splneniu opatrení na nápravu nedostatkov.  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 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 23.06.2015 
a zobratá na vedomie uznesením číslo 69/2015.  
 
A.3   „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto k 31.12.2014“ 

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 a priebežne 
plnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 1. polrok 2014 a všetky  novoprijaté uznesenia 
v 2. polroku 2014.  

V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2014 (6. volebného obdobia            
a 1. zasadnutia 7. volebného obdobia) prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto celkovo 73 uznesení, konkrétne: 
 31. zastupiteľstvo 23.09.2014  095 – 126  = 32 
 32. zastupiteľstvo 28.10.2014  127 – 157  = 31 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   1. zastupiteľstvo 15.12.2014 (Ustanovujúce)   1 -   10  = 10 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu:             73 
 

Spolu bolo vyhodnotených 136 uznesení v skladbe: 
Uznesenia – splnené           50 
Uznesenia – nesplnené         34 
Uznesenia – zrušené             0 
Uznesenia – pozastavené             0 
Uznesenia – priebežne plnené          50 
Uznesenia – stratená platnosť             2 
Spolu:           136 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 28.04.2015, ktoré ho svojím uznesením č. 43/2015 zobralo na vedomie. 
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A.4  „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za II. polrok 2014“ 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len MR) na svojom 
zasadnutí dňa 06.09.2011 prijala uznesenie č. 62/2011, v ktorom zrušila k 30.09.2011 
Rokovací poriadok MR z 08.02.1995 a schválila Rokovací poriadok MR s účinnosťou od 
01.10.2011.  
 V novoschválenom rokovacom poriadku MR sa uvádza v čl. 6 „Kontrola plnenia 
uznesení miestnej rady“ v 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 02.11.2011 uznesením č. 91/2011 sa uzniesla, že MR 
žiada miestneho kontrolóra predkladať MR vyhodnotenie plnenia uznesení MR raz za pol 
roka.  
Na základe uvedených skutočností bolo predložené vyhodnotenie plnenia uznesení MR za 
obdobie 2. polroka 2014. V uvedenom období MR zasadala celkovo 3 krát a prijala 60 
uznesení.: 
- odporučila prerokovať v MZ     51 materiálov 
- zobrala na vedomie         8 materiálov 
- žiadala a odporučila prerokovať v MZ      1 materiál 
 Stiahnuté z rokovania MR boli 2 materiály. Pri 1 materiáli starostka informovala 
členov MR, že materiál bude predložený dodatočne, po zasadnutí Komisie pre územné 
plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie.  
 Z 52 uznesení, ktoré MR odporučila miestnemu zastupiteľstvu prerokovať, sa tak stalo 
v 50 prípadoch, 1 materiál nezískal dostatočný počet hlasov a 1 materiál, ktorý prešiel MR bol 
stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo prerokovalo 4 
materiály, ktoré neboli v MR prerokované (z toho 2 interpelácie).  
 MR uznesením č. 43/2015 z 21.04.2015 zobrala na vedomie Správu o vyhodnotení 
plnenia uznesení miestnej rady za obdobie II. polrok 2014.  
 
A.5  „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2015 – 2017“ 
 Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 20/2015 zo dňa 31.03.2015 v časti A. schválilo 
rozpočet mestskej časti na rok 2015 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na 
roky 2016 a 2017, 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.  
Stanovisko je členené na vyčíslenie príjmov a výdavkov. V časti E „Zhrnutie“ miestny 
kontrolór konštatuje súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, odporúča 
zvýšenú pozornosť venovať pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a dôslednému 
sledovaniu príjmov a výdavkov jednej 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 po 
prerokovaní schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 
a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017 vziať na 
vedomie“.  
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A.6    „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014“  
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.06.2015 schválilo uznesením č.  

62/2015 záverečný účet mestskej časti za rok 2014. 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 2014 
s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
 
A.7  „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. 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 23.06.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na        
II. polrok 2015.  

Plán bol v súlade so zákonom č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 18f, ods. 
b) zverejnený 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým.  

V rámci prípravy plánu boli oslovení všetci predsedovia komisií s požiadavkou 
o námety na kontrolu. Neboli doručené žiadne pripomienky, ani námety. Na rokovaní MZ 
27.10.2015 bol na základe pozmeňovacieho návrhu plán doplnený a následne schválený 
uznesením č. 70/2015.  
 
A.8.  „Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014“ 

Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 2/2015 o výsledku kontroly, v ktorej 
sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia. Formálne je rozdelená 
na 8 častí: 
I.  Všeobecná časť, 
II.  Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
III.  Opatrenie č. 4/2009 z 23.09.2009, účinnosť od 24.09.2009, 
IV.  Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Messto k 31.12.2014, 
V.  Príkaz č. 1/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré mesto zo 
dňa 20. februára 2014 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov, účinný od 
20.02.2014.  
VI.  Príkaz č. 8/2014 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 24.októbra 2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity 
k 31.12.2014, účinný od 03.11.2014, 
VII.  Príkaz č. 10/2014 (doplnenie) prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré mesto z 03. decembra 2014 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v organizačných 
útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej 
subjektivity k 31.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz prednostu 8/2014 zo dňa 24. 
októbra 2013,  
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VIII.  Záver. 
V závere správy je konštatované, že procesu inventarizácie bola venovaná dostatočná 

pozornosť, čo sa týka vydávaní opatrení, rozhodnutí a príkazov. Za podstatné miestny 
kontrolór považoval dokončenie procesu označovania (evidencie) hmotného majetku. Správa 
bola prerokovaná s prednostom úradu, ktorému bolo umožnené podať v určenom termíne 
námietky. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 2/2015 o prerokovaní správy. 
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 22.09.2015, ktoré 
ju zobralo na vedomie uznesením č. 96/2015.  
 
A.9. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014“ 
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 3/2015 o výsledku kontroly, v ktorej 
sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia. Formálne je rozdelená 
na 8 častí: 
I.  Všeobecná časť, 
II.  Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto platná od 01.10.2014, 
III.  Opatrenie č. 4/2009 z 23.09.2009, účinnosť od 24.09.2009, 
IV.  Rozhodnutie č. 76/2014 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 08.10.2014 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014,  
V.  Stanovenie „Povinnosti Ústrednej inventarizačnej komisie“ vydané riaditeľom 
Seniorcentra dňa 27.10.2014, 
VI.  Stanovenie „Povinnosti Čiastkovej inventarizačnej komisie“ vydané riaditeľom  
Seniorcentra dňa 27.10.2014, 
VII. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za 
rok 2013. 
VIII. Záver 
V závere správy je konštatované, že oproti roku 2013 došlo pri procese inventarizácie 
k zlepšeniu. Podobne ako sa zavádza na miestnom úrade inventarizácia majetku pomocou 
čiarového kódu a následného počítačového spracovania, miestny kontrolór odporučil uvedený 
postup uplatniť aj v Seniorcentre Staré Mesto. Za najpodstatnejšie považoval však 
zodpovedný prístup zamestnancov. Správa bola prerokovaná s riaditeľom organizácie, 
ktorému bolo umožnené podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola 
vypracovaná Zápisnica č. 3/2015 o prerokovaní správy. 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 zobratá na vedomie uznesením miestneho zastupiteľstva č. 97/2015 
z 22.09.2015. 
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B. 2. polrok 2015 
 
B.1  „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2016 – 2018“. 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 137/2015 zo dňa 08.12.2015 v časti A. schválilo 
rozpočet mestskej časti na rok 2016 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na 
roky 2017 a 2018, 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: 
A.  Východiska spracovania odborného stanoviska, 
B.  Tvorba návrhu rozpočtu, 
C.  Základná charakteristika návrhu rozpočtu, 
D.  Výsledok hospodárenia, 
E.  Zhrnutie, 
F.  Záver. 
Stanovisko  je členené na vyčíslenie príjmov a výdavkov. V časti E „Zhrnutie“ miestny 
kontrolór konštatuje súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, odporúča 
zvýšenú pozornosť venovať pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a dôslednému 
sledovaniu príjmov a výdavkov jednej 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 po 
prerokovaní schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 
a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2018 vziať na 
vedomie“.  
 
B.2  „Vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej rady za I. polrok 2015“. 

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 2015 miestna rada zasadala 
celkovo 5x a prijala 73 uznesení.  
 

Z 73 prijatých uznesení sa MR uzniesla: 
– odporučila prerokovať v MZ      58 materiálov 
– odporučila zvoliť           1 materiál 
– odporučila prerokovať, preveriť možnosť, zapracovať do VZN   1 materiál 
– schválila a odporučila         1 materiál 
– zobrala na vedomie       11 materiál 
– zrušila a schválila         1 materiál 

   
Z 58 uznesení, ktoré MR odporučila miestnemu zastupiteľstvu prerokovať, sa tak stalo 

v 49 prípadoch, 6 materiálov bolo stiahnutých z rokovania MZ, 2 materiály nezískali 
dostatočný počet hlasov v MR, pri 1 materiáli MZ neprijalo uznesenie.  
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B.3 „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.06.2015“. 

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 2014 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2015.   

V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2015 (7. volebného obdobia) 
prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 77 uznesení, 
konkrétne: 

02. zastupiteľstvo 17.02.2015/19.02.2015 01 – 16 = 16 
03. zastupiteľstvo 31.03.2015  17 – 30 = 14 
04. zastupiteľstvo 28.04.2015  31 – 46 = 16 
05. zastupiteľstvo 26.05.2015  47 – 57 = 11 
06. zastupiteľstvo 16.06.2015      58  =   1 
07. zastupiteľstvo 23.06.2015  59 – 77 = 19 
Spolu:           77 

  
 Spolu bolo vyhodnotených 135 uznesení v skladbe: 

Uznesenia – splnené          47 
Uznesenia – nesplnené        27 
Uznesenia – zrušené            2 
Uznesenia – pozastavené            0 
Uznesenia – priebežne plnené       58 
Uznesenia – stratená platnosť           1 
Spolu                          135 
 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2015 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 27.10.2015, ktoré ho svojím uznesením č.  122/2015 zobralo na vedomie.  
 
B.4  „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2016“. 

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 08.12.2015 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na         
1. polrok 2016“.   

Plán bol v súlade so zákonom č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 18f, ods. 
b) zverejnený 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým.  

V rámci prípravy plánu boli oslovení všetci predsedovia komisií s požiadavkou 
o námety na kontrolu. Bol doručený 1 námet ku kontrole, ktorý bol aj zapracovaný do plánu.  

Plán schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 150/2015. 
 
B.5  „Pisztoryho palác – kontrola ekonomiky hospodárenia vzhľadom na vynaložené 
investície a prevádzkové náklady“. 

V súlade s plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na       
II. polrok 2015 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 70/2015 z 23.06.2015 bola vykonaná kontrola Pisztoryho palác - kontrola 
ekonomiky hospodárenia vzhľadom na vynaložené investície a prevádzkové náklady. 
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa č. 4/2015, ktorej obsahom bolo: 
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I.  Základné údaje 
I.1  List vlastníctva 
I.2  Charakteristika 
II.  História 
II.1  Historické súvislosti 
II.2  Poznámka 
III. Podklady 
III.1 LV č. 4537 
III.2 Zmluvy, Protokol o zverení majetku 
III.3 Materiály, uznesenia 
III.4 Projekty, posudky 
III.5 Stanoviská KPÚ 
III.6 Investície – realizácia 
III.7 Vyčlenené a použité finančné prostriedky 
III.8 Prevádzka – náklady 
III.9 Zazmluvnenie priestorov 
IV.  Materiály, uznesenia 
V.  Projekty, posudky 
VI.  Stanoviská KPÚ 
VII.  Investície – realizácia 
VIII.  Vyčlenené a použité finančné prostriedky 
IX.  Prevádzka - náklady 
IX.1 Údržba a opravy budov 
IX.2 Náklady na energie a služby 
X.  Zazmluvnenie priestorov 
V uvedenej správe sú podrobne rozpracované kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 

zistenia – nedostatky. Z prerokovania správy bola vypracovaná Zápisnica č. 4/2015 
o prerokovaní správy o výsledku 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 MZ 08.12.2015, zobratá na vedomie uznesením 
č. 149/2015. 

 
Poznámka: Podľa stanoviska Slovenskej akadémie vied, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z 28.09.2012, 
meno bratislavského lekárnika, ktorý si dal postaviť palác na Štefánikovej ulici, sa aj v odbornej literatúre 
uvádza v rozličných podobách: Pisztory, Pisztóry, Pißtory, Pistory, Pistori, z ktorých odporučil uprednostniť 
podobu Pistori, v názve paláca tvar Pistoriho – Pistoriho plác.  
 
doplnené na MZ dňa 23.06.2015:  
 
B.6  Kontrola „verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo 
výške minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015“  

V súlade s plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na       
II. polrok 2015 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 70/2015 z 23.06.2015 bola vykonaná kontrola verejných obstarávaní 
uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola 
stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015.  
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa č. 5/2015, ktorej obsahom bolo: 
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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 kontrole 
I.5  Podklady použité pri kontrole 
 
II. Verejné obstarávanie za 1. polrok 2015 s predpokladanou hodnotou nad 5 000 Eur 
II.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
II.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
II.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
 
III. Postup podľa Smernice z 02.04.2014 
III.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
III.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
III.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
 
IV.    Postup podľa smernice č. 1/2015 zo 06.02.2015 
IV.1  Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p. 
IV.2  Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
IV.3  Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
 
V.     Zverejňovanie 
V.1   Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. v z.n.p. 
V.2   Zákazky vykonané prostredníctvom elektronického trhoviska 
V.3   Podlimitné zákazky vykonané prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania 
 
VI.    Záver 
 

V uvedenej správe sú podrobne rozpracované kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Z prerokovania správy bola vypracovaná Zápisnica č. 5/2015 
o prerokovaní správy o výsledku 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 je zaradená na rokovanie MZ dňa 09.02.2015.  
 
B.7 Kontrola „hospodárenia v spoločnosti Staromestská, a.s. v roku 2014 a v                  
I. polroku 2015“ 
 V súlade s plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na       
2. polrok 2015 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 70/2015 z 23.06.2015 bola zahájená kontrola hospodárenia v akciovej 
spoločnosti Staromestská a.s. V rámci kontroly boli vyžiadané potrebné doklady týkajúce sa 
hospodárenia. Doklady týkajúce sa ekonomickej agendy boli sprístupnené externou firmou, 
ktorá pre akciovú spoločnosť spracovávala účtovníctvo. Vzhľadom na rozsah kontroly, 
personálne zmeny a iné okolnosti bude kontrola dokončená začiatkom roku 2016.  
 
B.8  Kontrola „dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné 
priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015“ 
Na základe viacerých skutočností, ktoré nastali v 2. polroku 2015, bolo navrhnuté 
a predložené Miestnemu zastupiteľstvu zaradenie uvedenej kontroly do plánu miestneho 
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kontrolóra na 1. polrok 2016. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.12.2015 
schválilo predložený plán uznesením č. 150/2015. 
 
C.  Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2015 nad rámec schváleného programu: 
C.1  Účasť na MZ  

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení 
a rokovacom poriadku miestneho zastupiteľstva na ich rokovaniach. Na týchto rokovaniach 
predkladal svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným 
materiálom.  
 
C.2  Účasť na MR 

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení 
a rokovacom poriadku miestnej rady na jej rokovaniach. Na týchto rokovaniach predkladal 
svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným materiálom.  

 
C.3 Účasť na operatívnych poradách 

Pravidelne sa zúčastňoval na operatívnych poradách starostu, kde preventívne 
zaujímal stanoviská k prerokovávaným témam, ako aj nastoľoval nové témy na základe 
podnetov od občanov.  

Spolupracoval s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných 
noriem úradu.  
 
C. 4  Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie 
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. 
 
C.5  Školenie 13.  –  15. apríl 2015 – Podbanské 
témy:  
Elektronické trhovisko – Postupy zadávania podlimitných zákaziek s využitím 
Elektronického trhoviska 
Zameranie a aplikácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) viažucu sa 
k postupom zadávania podlimitných zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu s využitím Elektronického trhoviska a na 
aktuálne témy a informácie z danej oblasti. 
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola v územnej samospráve 
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti účinný od 01.01.2015 

- Nové úlohy pre hlavných kontrolórov 
- Vnútorný systém vybavovania podnetov 

(povinnosť vydať vnútorný predpis do 30.06.2015 
 
Výkon finančnej kontroly po novele zákona 

- Novela zákona o finančnej kontrole – účinná od 01.11.2014 
- Zásadné zmeny zákona 
- Nové formy predbežnej finančnej kontroly 

o  Vnútorná administratívna kontrola 
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o  Administratívna kontrola kontrolovanej osoby 
o  Kontrola na mieste 

- Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly – vnútornej administratívnej kontroly 
- Výkon následnej finančnej kontroly so zameraním na overenie dodržiavania § 9 a § 10 

zákona o finančnej kontrole 
 
Dozor prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy 

- Dozor v rámci výkonu samosprávy 
- Prokurátor a majetkové prevody obce 

 
C.6  Školenie  09. – 11. november 2015 - Podbanské 
témy: 
Rozpočtové hospodárenie obce – ekonomické minimum hlavného kontrolóra 
- Legislatívna úprava rozpočtového hospodárenia. 
- Pravidlá rozpočtového hospodárenia – verejné prostriedky, subjekty verejnej správy, 

osobitosti   hospodárenia obcí.  
- Rozpočet obce – postavenie a obsah rozpočtu obce, príjmy a výdavky rozpočtu obce, 

zostavenie a členenie rozpočtu obce.  
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.  
- Rozpočtové provizórium. 
- Rozpis rozpočtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia. 

 
Nový zákon o finančnej kontrole 
- Nový zákon o finančnej kontrole (predpokladaná účinnosť od 1. januára 2016). 
- Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy.  
- Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky – ekonomické minimum hlavného 
kontrolóra a nový zákon o finančnej kontrole.  
 
Poradný hlas hlavného kontrolóra obce 
- Účasť hlavného kontrolóra obce na rokovaní obecného zastupiteľstva 
- Hlavný kontrolór ako pomocná ruka a odborný garant činnosti orgánov obce. 
- Rozdelenie moci v obecnej samosprávy: starosta obce – obecné zastupiteľstvo.  
- Rozhodovacia činnosť obecného zastupiteľstva – uznesenia a všeobecne záväzné 

nariadenia. 
- Pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom (sistačné právo starostu).  
- Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu. 
- Otázky účastníkov.  
 
Zverejňovanie informácií v podmienkach miestnej samosprávy 
- Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – problémy aplikačnej praxe. 
- Ozrejmenie nového zákonného inštitútu „opakovaného použitia informácií“ (OPI) 

prijatého poslednou novelou zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií vo väzbe na 
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití 
informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ,  kap. 13/zv. 32). 

- Povinné zverejňovanie podľa zákona o obecnom zriadení, zákona o správnom konaní 
a zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. 

- Ochrana obchodného tajomstva a autorských diel pri poskytovaní informácií. 
- Sankcie a dôsledky nedodržania zverejňovacích povinností 
- Zmena Občianskeho súdneho poriadku pri súdnom preskúmaní zákonnosti rozhodnutí 

a postupov povinných osôb na úseku práva na informácie.  


