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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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 júl – december 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 druhého polroka r. 2016. 

 

Ide najmä o nasledovné práce: 

 

A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve 

Mestský kontrolór prezentoval  stanoviská k zmenám rozpočtu a k hodnoteniu plnenia 

rozpočtu  najmä na rokovaniach   finančnej komisie a na  pravidelnej porade primátora (PPP). 

Na  PPP kontrolór v hodnotenom období sledoval všetky výdavkové operácie predkladané na 

schválenie na aktuálny rozpočet roku 2016 a v prípade potreby k nim zaujímal stanovisko.  

Na PPP mestský kontrolór sa vecne vyjadroval k postupu prác  na príprave rozpočtu na rok 

2017.  Na PPP a na rokovaniach   finančnej komisie pravidelne riešil  odborné otázky súladu   

navrhovaných   majetkových a finančných materiálov,  napr. v oblasti predajov osobitným 

zreteľom či v oblasti predkupných práv. 

 

B/   Kontroly 

Zákon o obecnom zriadení č.  369/1990 Zb.  ukladá kontrolórovi v  § 18f   predkladať správu 

o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

V priebehu hodnoteného obdobia predkladal na rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy 

nasledovné  správy o vykonaných kontrolách: 

 

Na zasadnutie  MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  29.09.2016: 

Správa: Kontrola  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou č. 7/2014 v MPO STARZ a kontrola správy objektu plaváreň Pasienky. 

Správa: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola na CVČ Hlinická 3, 

Bratislava. 

Správa: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou č. 14/2012 na ZUŠ Batkova 2, Bratislava. 

Správa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 

kontrola za účelom vypracovania prehľadu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v tomto volebnom období na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26.5.2016. 

 

Na zasadnutie  MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  27.10.2016: 

Správa: Kontrola  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou vykonanou v roku 2013 na ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava  a 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami. 

Správa: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou vykonanou v roku 2013 na ZUŠ Panenská 11, Bratislava  a kontrola 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami. 

 

 



Na zasadnutie  MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  16.11.2016: 

Správa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 

kontrola postupu vymáhania vybraných pohľadávok hlavného mesta Bratislavy, zistených pri 

inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2014 a k 31.12.2015.  

Správa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava,  

kontrola plnenia Operačného plánu údržby na oddelení správy komunikácií hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

 

Na zasadnutie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7.-8.12.2016: 

Správa: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou  z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – 

komplexná kontrola na CVČ Kulíškova, Bratislava. 

Správa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 

kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 11/2013 dodržiavanie 

záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri nakladaní s 

majetkom mesta – kúpne a nájomné zmluvy uzatvorené hlavným mestom SR Bratislavou a 

kontrola doriešenia zmluvno-právnych vzťahov u vybraných zmlúv vrátane postupu hlavného 

mesta pri riešení žiadostí o usporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších 

záväzkových vzťahov. 

Správa:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 

kontrola zrealizovaných zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2015 a 2016 

vykonaných primátorom na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

V závere roka 2016 pokračovali ešte ďalšie dve kontroly, ktorých výsledky boli   

predložené   na februárové rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy.   

 

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

Úlohy boli plnené nasledovne: 

 stanovisko ako súčasť Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 

2019 bolo predložené na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7. - 8.12.2016 a 

schválené uznesením č. 684/2016, 

 návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2017 bol 

predložený na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7. - 8.12.2016  a schválený 

uznesením č. 703/2016, 

 mestský kontrolór sa zúčastnil na spoločnom rokovaní o odborných otázkach 

súvisiacich s kontrolnou činnosťou kontrolórov obcí a miest s hlavnými kontrolórmi 

miest v sídlach vyšších územných celkov a riaditeľa   expozitúry NKÚ v  druhej 

polovici roka 2016, 

 mestský kontrolór sa zúčastnil na stretnutí hlavných kontrolórov samosprávnych 

krajov a riaditeľov Krajinských účtovných dvorov susedných rakúskych spolkových 

krajín v septembri 2016 organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom. 


