
 

   MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 26.04.2018 

 

 

 

 

 

Návrh 

na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

za obdobie júl - december 2017 
 

 

 

apríl 2018  

 

 

 

 

Predkladateľ: 

Ing. Milan Černý, v.r. 

prvý námestník primátora 

hl. m. SR Bratislavy 

 

 

 

Zodpovedný: 

Ing. Milan Černý, v.r. 

prvý námestník primátora 

hl. m. SR Bratislavy 

 

 

 

Spracovateľ: 

Ing. Andrea Csenkeyová, v.r. 

vedúca oddelenia ľudských zdrojov  

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 



 

   Kód: 1.5.6 

                3.2 

 

 

 

 

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 júl – december 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 júl až december 2017. 

 

Ide najmä o nasledovné práce a kontroly: 

 

A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve 

Mestský kontrolór prezentoval stanoviská k zmenám rozpočtu a k hodnoteniu plnenia 

Rozpočtu. K plneniu rozpočtu sa vyjadroval  najmä na rokovaniach finančnej komisie ako aj 

na pravidelnej porade primátora (PPP). Na PPP kontrolór v hodnotenom období sledoval 

všetky výdavkové operácie predkladané na schválenie na aktuálny rozpočet roku 2017 a         

v prípade potreby k nim zaujímal stanovisko.  

Na PPP mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu na rok 2018. Vyjadroval 

sa aj k súladu riešení navrhovaných v majetkových a finančných materiálov, napr. v oblasti 

predaja a prenájmu majetku mesta a jeho organizácií ako aj vývoju  finančnej situácie mesta a 

jeho organizácií. 

 

 

B/   Kontroly 

Zákon o obecnom zriadení 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 správy    

o vykonaných kontrolách alebo rozpracoval a na prvé rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy 

roku 2018 predložil: 

 1.1  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia      

a stavebných činností 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 7/2017 zo dňa 16.5.2017 bola v čase od 16.5.2017 

do 12.9.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 11/2011 a kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 

16.5.2012. Na základe výsledkov kontroly kontrolná skupina navrhla 5 odporúčaní. Boli 

navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 

28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy  

8.11.2017. 

 1.2  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 8/2017 zo dňa 16.5.2017 bola v čase od 16.5.2017 

do 13.9.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 16/2012 a dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2. Organizácia dopravy v 

oblasti cestnej, pešej infraštruktúry a organizácie dopravy. Bolo navrhnutých a prijatých 7 

opatrení. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná 

však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy  8.11.2017. 
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 1.3  Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5, Bratislava 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 9/2017 zo dňa 21.6.2017 bola v čase od 21.6.2017 

do 10.7.2017 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami – komplexná kontrola. Boli navrhnuté a prijaté 3 opatrenia. Správa bola 

predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na 

pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy  8.11.2017. 

 1.4  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností 

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 663/2016 časť B bod 1 zo dňa 16.11.2016 

a poverenia na výkon kontroly č. 10/2017 zo dňa 8.8.2017 boli v čase od 8.8.2017 do 

13.9.2017 vykonané námatkové kontroly činnosti vykonávanej spoločnosťou A.R.K. 

technické služby, s.r.o. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa bola predložená na 

prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom 

zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy  8.11.2017.   

 1.5  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií 

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 839/2017 časť B bod 2 zo dňa 24.5.2017 a 

poverenia na výkon kontroly č. 11/2017 zo dňa 14.8.2017 bola v čase od 14.8.2017 do 

14.9.2017 vykonaná kontrola účinnosti opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou NKÚ „Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a 

plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol“. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia. Správa 

bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 28.9.2017, prerokovaná však bola na 

pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy  8.11.2017.   

 1.6  Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20, Bratislava 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 13/2017 zo dňa 28.9.2017 bola v čase od  

28.9.2017 do 11.10.2017 vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a 

interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení        

s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Nebolo potrebné navrhnúť a prijať 

opatrenia. Kontrolná skupina navrhla jedno odporúčanie pre hlavné mesto a to: „Zabezpečiť 

pre všetky ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta v spolupráci s BKIS, 

zvýhodnený prenájom MD P.O.H. na organizovanie významných kultúrnych podujatí, 

minimálne pre každú ZUŠ 1 krát ročne“. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ 

konaného 9.11.2017, prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR 

Bratislavy dňa 20.11.2017. 

 1.7  Základná umelecká škola Istrijská ul. č. 22, Bratislava 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 14/2017 zo dňa 29.9.2017 bola v čase od 

29.9.2017 do 13.10.2017 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou č. 4/2013 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a 

interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. Nebolo potrebné navrhnúť 

a prijať opatrenia. Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 9.11.2017, 

prerokovaná však bola na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2017. 
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 1.8  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií 

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 954/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na 

výkon kontroly č. 17/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 11.10.2017 do 24.10. 2017 

vykonaná kontrola podkladov k výpočtu percentuálnych podielov mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2014. Boli navrhnuté a prijaté 2 opatrenia a jedno odporučenie. 

Správa bola predložená na prerokovanie do MsZ konaného 9.11.2017, prerokovaná však bola 

na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2017. 

 1.9  Hlavné mesto SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností 

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 952/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na 

výkon kontroly č. 16/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 11.10.2017 do 14.11.2017 

vykonaná kontrola spôsobu schválenia podpisu zmlúv súvisiacich s nájmom pozemku 

v projekte STEIN I a STEIN II a ich súlad s pravidlami schvaľovania zmlúv, ktorý je 

definovaný v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Bolo navrhnuté a prijaté 1 opatrenie. Správa bola predložená na rokovanie MsZ hl. m. SR 

Bratislavy dňa 7.12.2017. Bola prerokovaná na pokračujúcom zasadnutí MsZ hl. m. SR 

Bratislavy dňa 15.3.2018. 

 1.10  Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie  

organizačné 

Na základe uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 955/2017 zo dňa 28.9.2017 a poverenia na 

výkon kontroly č. 18/2017 zo dňa 11.10.2017 bola v čase od 12.10.2017 do 22.11.2017 

vykonaná kontrola efektívnosti zabezpečenia vyhotovovania zápisníc zo zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej MsZ) vrátane vyhodnotenia času a ceny, 

ktoré hlavné mesto SR Bratislava vynakladá na zabezpečenie tejto činnosti. Počas výkonu 

kontroly bol zahájený proces verejného obstarávania služby „doslovný prepis z 

konferenčných indexovaných vstupov“ a nebolo potrebné navrhnúť opatrenia. Kontrolnou 

skupinou boli navrhnuté dve odporúčania, ktoré sú súčasťou správy. Správa bola predložená 

na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 7.12.2017. Bola prerokovaná na pokračujúcom 

zasadnutí MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 15.3.2018.                                                                    

 1.11  Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie verejného obstarávania  

Kontrola verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave referenčné 

číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 – 

30.05.2017“. Kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 888/2017 časť 2 zo dňa 24.8.2017 a 

poverenia č. 12/2017 zo dňa 7.9.2017. Bolo navrhnuté jedno opatrenie. 

 1.12  Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava  

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 9/2013 

a kontrola dodržiavania ustanovení § 3 ods. 1) písm. c) d) e) f) zákona o obecnej polícii          

č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Poverenie č. 15/2017 zo dňa 2.10.2017. 

V rámci kontroly nebolo potrebné navrhnúť a prijať opatrenia. Nakoľko počas výkonu 

kontroly sa nepodarilo doriešiť všetky zistené nedostatky, odporúča sa mestskej polícii 

vykonať opakovane kontrolu vo vybraných ubytovacích zariadeniach.  
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 1.13  Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č. 2, Bratislava – čiastková 

správa 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou                

č. 15/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

– komplexná kontrola. Poverenie č. 21/2017 zo dňa 16.11.2017. Kontrola bola vykonaná 

v spolupráci s kontrolórmi útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. 

Z kontroly plnenia opatrení neboli navrhnuté opatrenia. Kontrola prebieha v časti 

„dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

– komplexná kontrola“.  

 1.14  Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy  

Kontrola zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní 

prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Kontrola vykonaná na základe 

uznesenia č. 987/2017 zo dňa 20.11.2017 a poverenia č. 22/2017 zo dňa 28.11.2017. Na 

základe výsledkov kontroly kontrolná skupina navrhla 4 odporúčania. Boli navrhnuté a prijaté 

3 opatrenia. Išlo o najvýznamnejšiu a mimoriadnu kontrolu vykonávanú v závere roka 2017. 

 

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

Úlohy boli plnené nasledovne: 

• priebežne na finančnej komisii a mestskej rade mestský kontrolór komunikoval práce 

na príprave a návrhu rozpočtu na rok 2018, 

• stanovisko k Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020, 

materiál bol predložený a schválený ako súčasť návrhu rozpočtu na rokovaní MsZ hl. 

m. SR Bratislavy dňa 7.12.2017 (uznesenie č. 1006/2017), 

• mestský kontrolór svojou aktívnou účasťou na rokovaniach o odborných otázkach 

súvisiacich s kontrolnou činnosťou, najmä novelou zákona 369/1990 Zb., so 

Združením kontrolórov obcí a miest Slovenska, s vedením NKÚ SR a Bratislavskej 

expozitúry NKÚ, v NRSR a na MV SR,  

• návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2018 predložil 

mestský kontrolór na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 10.12.2017 a schválený 

na jeho druhom pokračujúcom zasadaní dňa 15.3.2018. 
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