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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 2015 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 január až jún 2015. 
 
Ide najmä o nasledovné práce: 
 
A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve 
Mestský kontrolór zaujímal priebežne stanoviská k zmenám rozpočtu a k hodnoteniu jeho 
plnenia, najmä na rokovaniach finančnej komisie ako aj na OPP, neskôr PPP. Taktiež na OPP 
kontrolór v hodnotenom období sledoval naplnenie Uznesenie č. 1611/2014 zo dňa 25. - 26. 
06. 2014, najmä  bodu 1.2 o vytvorení pracovnej skupiny a bodu  2 o aktualizácii softvéru 
účtovníctva a rozpočtovníctva tak, aby všetky výdavkové operácie boli priamo prepojené na 
aktuálny rozpočet.  
Na OPP (PPP) mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu na rok 2015 
a práce na príprave záverečného účtu za rok 2014, ďalej otázky ekonomické a majetkové, 
napr.  o čerpaní nových tranží úverov na potrebné refinancovanie úveru, stabilizáciu finančnej 
situácie DPB a.s. a  na ďalšie možné refinancovania za účelom zefektívnenia dlhovej služby 
mesta. 
V závere polroka mestský kontrolór analyzoval hospodárenie organizácií, ktorých 
zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislavy, na základe údajov za rok 2014, v súlade s 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015 zo dňa 
9.4.2015.  Informácia bola podaná zastupiteľstvu dňa 24. septembra 2015. 
 
B/   Kontroly 
V priebehu hodnoteného obdobia predkladal na rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy 
pravidelne svoje správy o vykonaných kontrolách: 
 
dňa 30. apríla 2015: 

Správa: Kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č.16/2011 prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2011. 

Kontrolovaný subjekt Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava 

Čas výkonu kontroly 26.09.2014 do 9.02.2015 s prerušením 

 

dňa 28. mája 2015 (rokované 11. júna 2015): 

Správa: Kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č.15/2011 a dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami. 

Kontrolovaný subjekt Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 03 Bratislava 

Čas výkonu kontroly 24.03.2015 do 14.05.2015 

 

Správa: Kontrola plnenia opatrení z kontroly č.4/2012 – kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – 
komplexná kontrola. 

Kontrolovaný subjekt Domov jesene života (ďalej len „ DJŽ“), Hanulova 7/a, 844 01 
Bratislava 

Čas výkonu kontroly 23.04.2015 do 14.05.2015 



 

dňa 25. júna 2015: 

Správa: Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani z 
ubytovania, zameranej na ustanovenia § 7 VZN. 

Kontrolovaný subjekt Náhodne vybrané ubytovacie zariadenia v Bratislave 

Čas výkonu kontroly 13.11.2014 do 8.06.2015 s prerušením 

 

Záznam: Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou vykonanou v roku 2012 – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a 
interných predpisov pri výkone podnikateľskej činnosti – komplexná kontrola. 

Kontrolovaný subjekt hlavné mesto SR Bratislava 

Čas výkonu kontroly 23.04.2015 do 10.05.2015  

 

dňa 24. septembra 2015: 

 
Správa: Preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie vo vzťahu k 
objektu bývalej základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej.  
Kontrolované obdobie : Zmluvné obdobie  
Kontrolovaný subjekt : hlavné mesto SR Bratislava 
Čas výkonu kontroly 12.6.2015 do 15.8.2015 
 
Správa: Kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 10/2011 prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. 
Kontrolované obdobie: od 1.9.2011 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
Čas výkonu kontroly 26.6.2015 – 27.8.2015 s prerušením 
 
Záznam: Kontrola efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na 
reprezentačné a propagačné účely a kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 
10/2012.  
Kontrolované obdobie: od 13.6.2012 do ukončenia výkonu kontroly  
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava 
Čas výkonu kontroly od 23.6.2015 do 18.8.2015 s prerušením 
 
 

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

Úlohy boli plnené nasledovne: 

• priebežne na PPP (OPP) mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu 
na rok 2015 a záverečného účtu za rok 2014, ďalej otázky ekonomické a majetkové, 
napr.  o čerpaní nových tranží úverov na potrebné refinancovanie úveru, stabilizáciu 
finančnej situácie DPB a.s. a  na ďalšie možné refinancovania za účelom zefektívnenia 
dlhovej služby mesta,  

• dňa 26. februára 2015 predložil mestský kontrolór „Správu o kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014“ 



• dňa 1. apríla 2015 mestský kontrolór odoslal list na MF ohľadne „Oznámenia o výške 
dlhu hlavného mesta SR Bratislavy“. V liste bolo o. i. konštatované, že v roku 2015  
bude dlh stúpať, nakoľko v návrhu rozpočtu na rok 2015  mesto Bratislava 
predpokladá vyšší príjem úverových zdrojov, ako je splácanie doterajších úverov, 

• dňa 9. apríla 2015 bolo prerokované „Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2015 – 2017“. Mestský kontrolór mimo iného 
doporučil venovať pozornosť pohľadávkam s akcentom na získanie zdrojov z daní 
jednak zlepšením ich výberu, t.j. znížením počtu a výšky vznikajúcich pohľadávok a 
súčasne zvýšiť dôraz na doriešenie existujúcich daňových pohľadávok, najmä z roku 
2014, všetkými dostupnými prostriedkami. Ďalej doporučil prerokovať v orgánoch 
mesta informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s kvantifikáciou možných 
dopadov na rozpočet mesta, 

• dňa 25. júna 2015 bolo prerokované „Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2014“, kde mestský kontrolór v závere svojho stanoviska  
upozornil, že „Rozpočtová disciplína u všetkých subjektov, ktoré sú zapojené v 
rozpočtovom procese, nie je len povinnosťou neprekročiť rozpočtové výdaje, ale aj v 
prípade ich nereálnosti zabezpečiť včas ich úpravu rozpočtovými opatreniami. 
Udržanie rozpočtovej rovnováhy je pre stabilizáciu mestských financií kľúčovou 
úlohou tohto i nasledujúcich rokov“, 

• dňa 25. júna 2015 bol predložený a schválený návrh plánu kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra na II. polrok 2015. 

 

 

 

 

 


