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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Ing. Mariánovi Miškaninovi, PhD., mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy,
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
odmenu za obdobie jún – december 2019 v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za toto
obdobie.

Dôvodová správa

Návrh na odmenu pre mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„mestský kontrolór“) Ing. Mariána Miškanina, PhD., v súlade s ustanovením § 18c ods. 5
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zohľadňuje
množstvo a kvalitu plnenia pracovných úloh zadaných mestskému kontrolórovi zo strany
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
ale aj úloh vyplývajúcich zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
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 (ďalej len „PPP“). Na PPP mestský kontrolór v hodnotenom
období sledoval všetky výdavkové operácie predkladané na schválenie na aktuálny rozpočet
roku 2019 a v prípade potreby k nim zaujímal stanovisko.
Na PPP mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu na rok 2020. Vyjadroval
sa aj k súladu riešení navrhovaných v majetkových a finančných materiálov, napr. v oblasti
predaja a prenájmu majetku hlavného mesta SR Bratislavy(ďalej len „hlavné mesto“) a jeho
organizácií ako aj vývoju dlhovej služby hlavného mesta a finančnej situácie hlavného mesta
a jeho organizácií.

B/ Kontroly
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá
kontrolórovi v § 18f predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V priebehu hodnoteného obdobia vykonal kontroly a predkladal na rokovania mestského
zastupiteľstva správy o vykonaných kontrolách vykonaných na základe plánu na I. polrok
2019 predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 07. 02. 2019 a schválený
uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2019 a plánu na II. polrok 2019 predložený na
rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. a 28. júna 2019 a schválený uznesením
mestského zastupiteľstva č. 234/2019 nasledovne:

•

Obchodná spoločnosť OLO, a.s., - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, na základe podnetu Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ), spis. zn. Z005108/2018/1155/KJI-176 zo dňa 18. 10. 2018.

•

Hlavné mesto SR Bratislava - kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona č.
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných bytov v znení zákona
č. 134/2013 Z. z.

•

Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2017 a kontrola dodržiavania hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
rozpočtu hlavného mesta v programe č.1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme
č. 1.2. Organizácia dopravy v oblasti cestnej pešej infraštruktúry a organizácie
dopravy

•

Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, činnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami – preverenie obdržaných podnetov.

•

Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola bytového hospodárstva s akcentom na
vymáhanie pohľadávok.

•

Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou č. 16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných
vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka
akadémia) vo vzťahu k objektu základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej.

•

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., – kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, s akcentom na výdavky
a záväzky.

•

Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola hospodárnosti, účelnosti a účinnosti
vynakladania finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely

•

Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s., – kontrola dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015,
2016, 2017 a 2018.

•

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., – kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov,
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za
roky 2015, 2016, 2017, 2018.

•

Hlavné mesto SR Bratislava – kontrola v oblasti opráv komunikácií hlavného mesta .

•

Infra Services, a. s., – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania
služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017, 2018.

•

METRO Bratislava a.s., – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri investičných aktivitách.

C/ Úlohy podľa § 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ďalšie aktivity:
- priebežne na komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mestského
zastupiteľstva a Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, mestský kontrolór komunikoval
práce na príprave a návrhu rozpočtu na rok 2020,
- stanovisko mestského kontrolóra k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania v roku 2019
- aktívnou účasťou na rokovaniach o odborných otázkach súvisiacich s kontrolnou činnosťou,
najmä so Združením kontrolórov obcí a miest Slovenska, s vedením NKÚ SR a Bratislavskej
expozitúry NKÚ
- podpora členom kontrolných orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou
hlavného mesta.

