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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 január – jún 2017 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, mestského kontrolóra, zohľadňuje práce vykonané v období január až jún 2017 a
kontroly, ktoré boli predkladané v hodnotenom období.
Ide najmä o nasledovné práce a kontroly:
A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve
Mestský kontrolór sa aktívne zúčastňoval PPP, kde komunikoval aktuálne ekonomické,
majetko-právne a finančné materiály a práce na príprave záverečného účtu za rok 2016.
Mestský kontrolór v zmysle zákona sleduje dlhovú službu mesta, vyjadruje sa k zmenám
rozpočtu a jeho plneniu. S hlasom poradným sa mestský kontrolór pravidelne zúčastňuje
rokovaní mestskej rady a rokovaní 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 16. februára 2017:
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR
Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva a kontrola plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015
Kontrolované obdobie : od 1.1.2016 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt : HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: od 12.7.2016 do 31.1.2017
Správa: Hlavné mesto SR 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 kontrolu doriešenia zmluvno-právnych
vzťahov u vybraných zmlúv vrátane postupu hlavného mesta pri riešení žiadostí o
usporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších záväzkových vzťahov
Kontrolované obdobie : V zmysle obsahu zmlúv do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt : HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 22.2.2016 do 23.11.2016
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola zrealizovaných zmien rozpočtu hlavného
mesta SR Bratislavy v rokoch 2015 a 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Kontrolované obdobie : od 5.5.2015 do 30.12.2015 a od 29.2.2016 do 1.7.2016
Kontrolovaný subjekt : HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 13.10.2016 do 25.11.2016
dňa 30. marca 2017:
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola verejného obstarávania na poskytnutie služieb
po uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Odborné prehliadky v nízkotlakovej plynovej
kotolni“ zverejnenej na www.eks.sk pod identifikátorom Z201645677 dňa 6.12.2016
Kontrolované obdobie : rok 2016
Kontrolovaný subjekt : HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: od 17.1.2017 do 28.2.2017
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Správa: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3, 841 04 Bratislava Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou
finančnou kontrolou č. 5/2013 a kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola
Kontrolované obdobie : od 1.1.2013 do ukončenia kontroly
Kontrolovaný subjekt : ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3, 841 04 Bratislava
Čas výkonu kontroly: od 8.2.2017 do 23.2. 2017
Správa: Múzeum mesta Bratislavy - Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou 17/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola
Kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul.č.1, 815 18 Bratislava ,
Čas výkonu kontroly: Od 28.2.2017 do 16.3.2017
dňa 25. mája 2017:
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola dodržiavania platného VZN hlavného mesta
SR Bratislavy o dani za ubytovanie a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015
Kontrolované obdobie : od 1.1.2015 do ukončenia kontroly
Kontrolovaný subjekt : HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 11.7.2016 do 12.5.2017 s prerušením
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola postupu hlavného mesta pri zapisovaní do
zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia na priznanie nároku na bytovú
náhradu v súlade s ustanoveniami zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe
usporiadania nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Kontrolované obdobie: od 15.9.2011 do ukončenia kontroly
Kontrolovaný subjekt: HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 1.12.2016 do 28.4.2017 s prerušením
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov z následnej finančnej kontroly č. 13/2014 – kontrola bola zameraná na
poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
Kontrolované obdobie: rok 2016
Kontrolovaný subjekt: HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 28.3.2017 do 28.4.2017
Správa: Hlavné mesto SR Bratislava - Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR
Bratislavy č. 12/2014 a č. 7/2016 o dani z nehnuteľnosti - § 1 ods. 2. písm. b/ daň zo stavieb –
ostatné stavby
Kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: HM SR Bratislava
Čas výkonu kontroly: Od 22.2.2017 do 11.5.2017
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C/ Úlohy podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Úlohy boli plnené nasledovne:
•

dňa 16. februára 2017 predložil mestský kontrolór „Správu o kontrolnej činnosti
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016“.
Súhrnný materiál o rozsahu 28 strán zhrňuje najvýznamnejšie poznatky z kontrol
vykonávaných v roku 2016 a čiastočne aj 2017 (1 správa),

•

mestský kontrolór vypracoval „Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného
mesta SR Bratislavy za rok 2016“, ktoré bolo prezentované ako súčasť Návrhu
záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 prerokovaného na
júnovom zastupiteľstve t.r. Väčšiu pozornosť venoval programom Vzdelávanie a
voľný čas , Sociálna pomoc a sociálne služby a Efektívna a transparentná samospráva.
Mestský kontrolór v závere svojho stanoviska upozornil: „Ako aj v uplynulých
rokoch odporúčam venovať pozornosť celoročne upresňovaniu rozpočtu, a to
predovšetkým v oblasti príjmov...“,

•

dňa 13. júna 2017 bol verejnosti predložený návrh plánu kontrolnej činnosti
mestského kontrolóra na II. polrok 2017.

3

