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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 júl – december 2014 v sume 30 %  zo súčtu mesačných platov za toto 
obdobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 

Návrh na odmenu v súlade so zákonom o obecnom zriadení pre Ing. Petra Šinályho, 
zohľadňuje práce vykonané v období júl až december 2014. 
 
Ide najmä o nasledovné práce: 
 
A/ Plnenie rozpočtu a Uznesenie č. 1611/2014 prijaté v súvislosti so schválením 
záverečného účtu zo dňa zo dňa 25. – 26. 06. 2014 
Mestský kontrolór v  priebehu hodnoteného obdobia zaujímal priebežne stanoviská k zmenám 
rozpočtu a jeho  plneniu najmä na rokovaniach finančnej komisie ako aj na OPP. Na návrh 
mestského kontrolóra boli na rokovanie  OPP predložené východiská rozpočtu na rok 2015. 
Taktiež na OPP kontrolór 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. 
 
B/   Kontroly 
V priebehu hodnoteného obdobia predkladal na rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy 
pravidelne svoje správy o vykonaných kontrolách: 

 1.1  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava,    
oddelenie ľudských zdrojov 

 Kontrola dodržiavania práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone 
práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. a kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce (napr.: ZP, nárokov 
vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a pod.) na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy v 
oddelení ľudských zdrojov. 

 1.2  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR  Bratislavy, 
Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava  (STARZ) 

 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou vykonanou v roku 2010 a kontrolu správy objektu Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu. Kontrolou plnenia piatich opatrení prijatých riaditeľom organizácie na základe 
výsledkov kontroly č. 12/2010 bolo zistené, že všetky boli splnené. Kontrolou správy 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu boli zistené nedostatky zo strany STARZ-u a aj zo strany 
hlavného mesta. Zo strany STARZ-u išlo o nedostatky pri dodržiavaní Rámcovej zmluvy 
medzi hlavným mestom a SZĽH a o umiestnení reklamy na budove ZŠON bez zmluvy.         
K uvedeným nedostatkom prijal riaditeľ STARZ-u dve opatrenia, ktoré boli v stanovenom 
termíne splnené. Na zistené nedostatky zo strany hlavného mesta bol upozornený primátor 
mesta počas prerokovávania správy ako aj na OPP.   

 1.3  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, Bratislava  

  Kontrola vykonaná v čase  od 05. 08. 2014 do 12. 08. 2014 na plnenia opatrení             
z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, vykonanej v roku 2010. Kontrolované 
bolo obdobie od septembra 2011 do ukončenia výkonu kontroly. Všetky opatrenia prijaté 
riaditeľom organizácie na odstránenie nedostatkov boli splnené a v ďalšom období sa 
neopakovali.   
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 1.4  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava (DPOH) 

 Kontrolu  plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 7/2011 dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami obstarávateľa – Divadlo P.O. Hviezdoslava – kúpa  objektu, nutná 
rekonštrukcia a technické vybavenie –, kontrolované obdobie bolo od 01. 01. 2011 do 08. 09. 
2014.  
 Kontrolou prijatých 6 –tich opatrení bolo zistené, že tieto boli splnené. 

 1.5  Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava  

 V súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2014 bola 
vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola a kontrola plnenia opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2010. 
Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky v zriaďovacej listine organizácie v oblasti 
hospodárenia s majetkom. K zisteným nedostatkom prijal riaditeľ organizácie tri opatrenia na 
ich odstránenie. 

 1.6  Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

 A/ Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2014, 
schváleného dňa 29. 01. 2014 Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 
pokračovaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 12. 12. 2013 uznesením č. 1381/2014         
 B/ a na základe uznesenia  Mestského zastupiteľstva č. 1611/2014 písm. D. 
schváleného na zasadnutí v dňoch 25. - 26. 06. 2014, ktorým bolo uložené mestskému 
kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy preveriť stratu Dopravného podniku Bratislavy, 
a.s., bola vykonaná  od 15. 07. 2014 do  06. 10. 2014  kontrola dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 
využívaného na činnosť obchodnej spoločnosti.  

K zisteným nedostatkom prijal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. 3 
opatrenia a predložil ich v stanovenom termíne mestskému kontrolórovi.   

 1.7  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1, Bratislava,  
evidencia sťažností a petícií 

 V súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2014 a          
s poverením č. 14/2014 zo dňa 23. 09. 2014 bola vykonaná kontrola u 35 náhodne vybraných 
sťažností zo 67 priamo prešetrených a vybavených sťažností a 9 petícií z 27 zaevidovaných 
petícií. Nedostatky neboli zistené. Riaditeľ kancelárie primátora prevzal záznam z vykonanej 
kontroly dňa 13. 10. 2014. 

 1.8  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava,  
oddelenie správy komunikácií 

 Na základe poverenia mestského kontrolóra na výkon kontroly č. 11/2014 a poverenia 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) č. 51/2014 bola vykonaná 
kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov, ktoré 
hlavné mesto  získalo formou dotácie z BSK v roku 2013 na opravu ciest II. a  III. triedy na 
území mesta v celkovej výške 1 milión eur. Na základe výsledkov kontroly bolo 
konštatované, že účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácie bol 
dodržaný. Bolo však napríklad zistené, ž e obrusná a ložná  vrstva nie sú rovnakej hrúbky tak,  
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ako to bolo požadované v objednávkach na úsekoch Račianskej ul. a Roľníckej ul. Zároveň 
kontrolná skupina v správe konštatovala, že hrúbka obrusnej vrstvy zo štyroch vzoriek           
v jednom prípade nezodpovedala ani minimálnej hodnote určenej v TKP 6/2010. Preto na 
odstránenie nedostatkov k vykonanej kontrole prijal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy tri opatrenia.  

 1.9  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 
oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže 

 Vykonaná kontrola konštatovala, že prijímatelia  v ojedinelých prípadoch nepredložili 
vyúčtovanie dotácie v stanovenej lehote. Kontrolou bolo ďalej zistené, že mesto pri 
poskytovaní dotácií nepostupuje v súlade s § 6, ods. (1) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole, podľa ktorého „Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje 
každú pripravovanú finančnú operáciu“, k čomu boli prijaté opatrenia. 

Kontroly začaté v 2. polroku 2014, ktorých predkladanie  sa realizovalo v roku 2015: 

 1.10  Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava  

 Kontrola začala dňa 26. 09. 2014, jej obsahom bola najmä kontrola plnenia opatrení 
z následnej finančnej kontroly z roku 2011 prijatých na odstránenie nedostatkov. Kontrola 
bola dva razy prerušená zo zdravotných dôvodov pracovníkov. Kontrolovaný subjekt sa 
oboznámil so správou dňa 11. 02. 2015 a vyžiadal si lehotu na vznesenie námietok voči 
kontrolným zisteniam. Následne bola predložená na rokovanie MsZ. 

 1.11  Náhodne vybrané ubytovacie zariadenia v Bratislave 

 Podľa poverenia č. 16/2014 zo dňa 13.11.2014 bola začatá kontrola dodržiavania VZN 
hl. m. SR Bratislavy č. 14/2012 o dani z ubytovania, zameraná najmä na ustanovenia § 7 
VZN. Kontrola prebieha v súčinnosti s mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy, MV SR – 
odbor cudzineckej polície a MV SR – živnostenský odbor. Kontrolovaným obdobím je rok 
2013 do ukončenia výkonu kontroly. Správa o kontrole aj s opatreniami sa predkladá na 
rokovanie poslancom dňa 25. 06. 2015. 

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

Úlohy boli plnené nasledovne: 

• návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2014 predložený na 
rokovanie MsZ dňa 25 - 26. 06. 2014, ktoré pokračovalo dňa 03. 07. 2014 a schválený 
uznesením č. 1646/2014, 

• priebežne na OPP bolo rokované o stanovisku k prijatiu nových úverov na potrebné 
refinancovanie úveru prijatého od konzorcia bánk splatného v roku 2014 ako aj na 
ďalšie refinancovanie za účelom zefektívnenia dlhovej služby mesta vrátane prijatia 
rámcového úveru od COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK so 
schválením jeho čerpania len do výšky refinancovania starých úverov, na základe 
čoho prijal primátor dňa 17. 09. 2014 "Vyhlásenie k  Refinancovaniu úverov hlavného 
mesta SR Bratislavy a zníženie nákladov dlhovej služby".  

• návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2015 predložený na 
rokovanie MsZ dňa 23. 10. 2014 a schválený uznesením č.1792/2014. 
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