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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 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 druhého polroka r. 2015. 
 
Ide najmä o nasledovné práce: 
 
A/ Sledovanie plnenia rozpočtu a činnosť v operatíve 
Mestský kontrolór prezentoval  stanoviská k zmenám rozpočtu a k hodnoteniu  plnenia 
rozpočtu  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 2015 a v prípade potreby k nim zaujímal 
stanovisko.  
Na PPP mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu na rok 2016.  Vyjadroval 
sa aj k súladu riešení navrhovaných v majetkových a finančných materiálov, napr oblasti 
finančnej situácie mesta a jeho organizácií. 
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, o čom podal  
informácia na rokovaní zastupiteľstvu dňa 24. septembra 2015. 
 
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 
nasledovné  správy o vykonaných kontrolách: 
 
Na zasadnutí  MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  24.9.2015: 

Správa: Kontrola preskúmania nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie vo vzťahu k 
objektu bývalej základnej školy na ulici. M.C. Sklodowskej v Bratislave 

Správa: ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava, podľa poverenia na výkon kontroly č. 8/2015 zo dňa 
26.6.2015 bola v čase od 26.6.2015 do 27.8.2015 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 10/2011.  

Správa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, vynakladanie 
finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely, na základe poverenia na výkon 
kontroly č. 6/2015 zo dňa 23.6.2015. 

 

Na zasadnutí  MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  19.11.2015: 

Správa: Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 
priestranstva. Vykonanou kontrolou boli zistené mnohé porušenia VZN č. 15/2012. 

Správa: Petržalský dom seniorov, Rusovská 58,  Bratislava, v súlade s poverením č. 14/2015 zo dňa 
23.9.2915 bola v čase od 23.9.2015 do 6.11.2015 vykonaná komplexná kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami za 
obdobie od 1.1.2013 do ukončenia kontroly. 

Správa: GERIUM – zariadenie pre seniorov, Pri trati 47, Bratislava,                                                                                                                                                                        
na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 a poverenia č. 12/2015 z 22.9.2015 bola v čase 
od 22.9.2015 do 5.11.2015 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a 
príčin ich vzniku 

 



Na zasadnutie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa  10.12.2015 bola predložená správa: 

Dom tretieho veku, Polereckého 2,  Bratislava, podľa poverenia na výkon kontroly č. 13/2015 bola v 
čase od 18.11.2015 do 27.11.2015, vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 12/2012 a komplexná kontrola. 

 

V priebehu roka 2015 boli vykonávané ešte ďalšie štyri kontroly, ktorých výsledky boli 
formou správ resp.   čiastkových správ predkladané   na rokovania MsZ hl. m. SR Bratislavy 
v priebehu t.r. najmä z dôvodu ich prerušenia pre dlhodobú práceneschopnosť pracovníkov 
útvaru. 
 
 

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

Úlohy boli plnené nasledovne: 

• priebežne na PPP  mestský kontrolór komunikoval práce na príprave rozpočtu na rok 
2016,  

• stanovisko k Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018, 
materiál bol predložený a schválený ako súčasť návrhu rozpočtu na rokovaní MsZ hl. 
m. SR Bratislavy dňa 10.12.2015, 

• účasť na rokovaniach o odborných otázkach súvisiacich s kontrolnou činnosťou 
kontrolórov obcí a miest s vedením NKÚ SR a Bratislavskej expozitúry NKÚ v v 
druhej polovici roka 2015, 

• návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2016 bol predložený 
na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 10.12.2015 a schválený na jeho 
pokračujúcom zasadaní 3.2.2016. 

 

 

 

 

 


