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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

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 2011 v sume 30 %  zo súčtu mesačných platov za toto 
obdobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
D ô v o d o v á     s p r á v a 

 
     Návrh na odmenu v súlade so zákonom o obecnom zriadení pre Ing. Petra Šinályho, 
zohľadňuje práce vykonané v období od 1. 7. 2011 – 31. 12. 2011. 
 
Ide najmä o nasledovné práce: 
 
- Predloženie Správy o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru  na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 29. 9. 2011 
- Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby, 

oddelenie technického zabezpečenia budov, finančné oddelenie 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami obstarávateľa – Divadlo P. O. Hviezdoslava  - kúpa 
objektu, nutná rekonštrukcia a technické vybavenie.  

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola (zákon č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, dodržiavanie ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka 
práce, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) 

- Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie nájmov nehnuteľností, oddelenie 
správy nehnuteľností, oddelenie technického zabezpečenia budov 
Kontrola plnenia  opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
vykonanou v roku 2008 – vybavovanie žiadostí týkajúcich sa nájmu a predaja 
nehnuteľností v súlade s vnútornými a všeobecne platnými predpismi. 

- Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. (zákon č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole v znení neskorších predpisov a internej smernice BKIS 14/2010 – výkon 
finančnej kontroly, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, zákon č. 311/2001 Z.z.- Zákonník práce, zákon č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní) 

- Predloženie Správy o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy a jeho útvaru  na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 

- Základná umelecká škola Podjavorinskej 9,  Bratislava 
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola (zákon č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z.- Zákonník 
práce, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch) 

- Magistrát hl. m. SR Bratislavy  - ubytovňa Kopčany 
Kontrola plnenia  opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou vykonanou v roku 2008 


