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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 

Ing. Petrovi Šinálymu, mestskému kontrolórovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, podľa zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
odmenu za obdobie január – jún 2016 v sume 30 %  zo súčtu mesačných platov za toto 
obdobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 

Návrh na odmenu v súlade so zákonom o obecnom zriadení § 18c ods. 5  pre Ing. 
Petra Šinályho, zohľadňuje práce vykonané v období január až jún 2016. 
 
Ide najmä o nasledovné práce: 
 
A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve 
Mestský kontrolór sa pravidelne zúčastňoval PPP a o.i. komunikoval práce na príprave 
záverečného účtu za rok 2015, ďalej otázky ekonomické a majetkové a finančné vr. otázok 
dlhovej služby mesta za účelom zefektívnenia dlhovej služby mesta. Taktiež sa pravidelne     
(s hlasom poradným) zúčastňoval rokovania finančnej komisie. 
 
B/   Kontroly 
V priebehu hodnoteného obdobia predkladal na rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy v súlade 
so zákonom o obecnom zriadení správy o vykonaných kontrolách: 
 
Dňa 31. marca 2016: 

Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými  prostriedkami – komplexná kontrola 
Kontrolované obdobie : od 1.1.2014 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt : MPO MARIANUM 
Čas výkonu kontroly: od 7.12.2015 do 29.2.2016 s prerušením 
 
Správa:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 
prijatých na základe výsledkov kontroly č. 8/2012 – kontrola  tvorby, prerozdeľovania, 
efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné transfery na výchovu a 
vzdelávanie vo vybraných súkromných umeleckých školách a kontrola tvorby, 
prerozdeľovania, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné  transfery 
v neštátnych školách a v neštátnych školských zariadeniach 
Kontrolované obdobie : od 1.1.2013 do ukončenia kontroly 
Kontrolovaný subjekt : SZUŠ Prokofievova 
Čas výkonu kontroly: od 16.3.2015 do 15.3.2016 s prerušením 
 

Správa: Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami – bežné výdavky na poistné, 
kontrola hospodárnosti, efektívnosti,  účelnosti a účinnosti pri uplatňovaní práv na náhrady 
hlavného mesta SR Bratislavy od poisťovní na základe škodových udalostí riešených              
v podmienkach hlavného mesta pri hospodárení s majetkom a verejnými prostriedkami 
hlavného mesta 
Kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: HM SR  Bratislava 
Čas výkonu kontroly: od  3.6.2015 do 18.3.2016 s prerušením 
 

Správa: Kontrola zákonitosti, hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní 
palubných počítačov a označovačov  cestovných lístkov  
Kontrolované obdobie:  od február 2010 – jún 2015 
Kontrolovaný subjekt: HM SR  Bratislava 
Čas výkonu kontroly: od  9.7.2015 do 27.8.2015  do 17.3.2016 s prerušením 
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Dňa 28. apríla 2016: 

Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými  prostriedkami – komplexná kontrola. 
Kontrolované obdobie : rok 2015 
Kontrolovaný subjekt : Centrum voľného času, Štefánikova 
Čas výkonu kontroly: od 4.4.2016 do 18.4.2016 
 

Dňa 26. mája 2016: 

Správa:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 
prijatých na základe výsledkov kontroly č. 8/2012 – kontrola  tvorby, prerozdeľovania, 
efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné transfery na výchovu a 
vzdelávanie vo vybraných súkromných umeleckých školách a kontrola tvorby, 
prerozdeľovania, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné  transfery 
v neštátnych školách a v neštátnych školských zariadeniach 
Kontrolované obdobie : od 1.1.2013 do ukončenia kontroly 
Kontrolovaný subjekt : SZUŠ ART PEGAS, Tupolevova 20, Bratislava  
Čas výkonu kontroly: od 17.12.2015 do 9.5.2016 s prerušením 
 

Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými  prostriedkami – komplexná kontrola 
Kontrolované obdobie: rok 2015 
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Gessayova 
Čas výkonu kontroly: od 20.4.2016 do 13.5.2016 
 
Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola 
Kontrolované obdobie: od 16. mája 2012 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Zoologická záhrada, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava 
Čas výkonu kontroly: od 27.4.2016 do 13.5.2016 
 
Správa: Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly č. 16/2013 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, 
rozpočtová klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, s akcentom na spotrebu 
posypového materiálu 
Kontrolované obdobie: od 1.2.2014 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: HM SR  Bratislava 
Čas výkonu kontroly: od  22.2.2016 do 13.5.2016 s prerušením 
 

Dňa 30. júna 2016: 

Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými  prostriedkami – komplexná kontrola 
Kontrolované obdobie : od 13. marca 2014 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt : Centrum voľného času, Pekníkova 2 
Čas výkonu kontroly: od 20.5.2016 do 14.6.2016 
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Dňa 24. septembra 2016: 

 
Správa: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou 
finančnou kontrolou č. 7/2014 a kontrola správy objektu plaváreň Pasienky 
Kontrolované obdobie : od 13. marca 2014 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt : MPO STARZ 
Čas výkonu kontroly: od 25.5.2016 – 8.9.2016 s prerušením 
 
Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola 
Kontrolované obdobie: rok 2015 až do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Hlinická č. 3, 831 54 Bratislava 
Čas výkonu kontroly: od 20.4.2016 do 19.9.2016 s prerušením 
 
Správa: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 
Kontrolované obdobie: od októbra 2012 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 
Čas výkonu kontroly: od 29.6.2016 – 7.9.2016 s prerušením 
 
V rámci uvedených správ celkove navrhol či odporučil viac ako  100 opatrení. 
 

C/  Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

Úlohy boli plnené nasledovne: 

• dňa 26. februára 2016 predložil mestský kontrolór „Správu o kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015“. 
Súhrnný materiál o rozsahu 42 strán zhrňuje najvýznamnejšie poznatky z kontrol 
vykonávaných v roku 2015 a čiastočne aj 2016  (2 správy), 

• dňa 2. februára 2015 mestský kontrolór odoslal v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
list na MF ohľadne „Oznámenia o výške dlhu hlavného mesta SR Bratislavy“. V liste 
bolo o. i. konštatované, že v roku 2015  narástla absolútna výška dlhu mesta, 
ukazovateľ zadlženosti sa však udržal pod kritickou hranicou 58 % a pre rok 2016 sa 
predpokladá jeho pokles, 

• dňa 21. júna 2016 bolo predložené  „Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2015“, ktoré bolo prezentované ako súčasť Návrhu 
záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 prerokovaného na 
júnovom zastupiteľstve t.r.  Mestský kontrolór v závere svojho stanoviska  upozornil, 
že „Udržanie rozpočtovej rovnováhy je pre stabilizáciu mestských financií 
pretrvávajúcou úlohou  nasledujúcich rokov...“, 

• dňa 13. júna 2016 bol verejnosti predložený návrh plánu kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra na II. polrok 2016, ktorý bol v MsZ schválený  30 júna 2016. 
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