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Miestny kontrol�r mestskej časti Bratislava-Petržalka

SPR�VA
o kontrolnej činnosti za rok 2009

Podľa � 18f, ods. 1, p�sm. e, z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� 
neskorš�ch zmien a doplnkov predklad�m Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka „Spr�vu miestneho kontrol�ra o v�sledkoch kontrolnej činnosti za rok 2009“.

Pl�n kontrolnej činnosti �tvaru miestneho kontrol�ra na rok 2009 bol schv�len�
uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 297/2008 zo dňa 
16. decembra 2008 na obdobie od 1. janu�ra 2009 do 30. j�na 2009 a č. 415 zo dňa 1. j�la 
2009 na obdobie od 1. j�la 2009 do 31. decembra 2009. 

V s�lade s ustanoven�m � 18d, ods. 2, p�sm. b, z�kona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriaden�, v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, so schv�len�m „Pl�nom kontrolnej činnosti 
�tvaru miestneho kontrol�ra mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. janu�ra 
2009 do 30. j�na 2009 a Pl�nom kontrolnej činnosti �tvaru miestneho kontrol�ra mestskej 
časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. j�la 2009 do 31. decembra 2009“ a na z�klade 
uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka boli v roku 2009
�tvarom miestneho kontrol�ra vykonan�:

Kontrola hospod�renia vo vybran�ch z�kladn�ch a matersk�ch škol�ch v Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 8/2009 zo dňa 3. j�la 2009“ bola v čase 
od 6. j�la 2009 do 30. j�la 2009 vykonan� kontrola hospod�renia Materskej školy 
Strečnianska č. 2, Bratislava za obdobie roka 2008 a I. polrok 2009.  

Cieľom kontroly bolo zistiť, či jednotliv� zodpovedn� zamestnanci materskej školy 
postupovali pri hospod�ren� v kontrolovanom obdob� v s�lade s platn�mi všeobecne 
z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi, intern�mi normat�vnymi aktami zriaďovateľa 
a usmerneniami Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka.

Vykonanou kontrolou nebolo zisten� porušenie z�kona, všeobecne z�v�zn�ch pr�vnych 
predpisov, intern�ch normat�vnych aktov zriaďovateľa a Strediska služieb škol�m a školsk�m 
zariadeniam Petržalka, alebo uznesen� zastupiteľstva a vzhľadom na t�to skutočnosť bol z 
kontroly vyhotoven� z�znam.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 29. septembra 2009, ako materi�l č�slo 406/2009. 

Kontrola plnenia opatren� prijat�ch jednotliv�mi subjektami na odstr�nenie 
nedostatkov zisten�ch �tvarom miestneho kontrol�ra pri predch�dzaj�cich kontrol�ch

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 10/2009 zo dňa 17. augusta 2009“ bola 
v čase od 20. augusta 2009 do 10. septembra 2009 vykonan� kontrola plnenia opatren� na 
odstr�nenie a n�pravu nedostatkov zisten�ch �tvarom miestneho kontrol�ra pri kontrole 
hospod�renia Materskej školy Brad�čova č. 4, Bratislava za obdobie II. polroka 2008 a I. 
polroka 2009.

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť, či zodpovedn� zamestnanci Materskej školy 
Brad�čova č. 4, Bratislava a Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka 
splnili opatrenia prijat� riaditeľom Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam 
Petržalka na odstr�nenie a n�pravu nedostatkov zisten�ch �tvarom miestneho kontrol�ra pri 
kontrole hospod�renia.
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Vykonanou kontrolou bolo zisten�, že všetky opatrenia prijat� riaditeľom Strediska služieb 
škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka v Pr�kaze č. 1/2008 zo dňa 10. apr�la 2008 boli 
v kontrolovanom obdob� zodpovedn�mi zamestnancami Materskej školy Brad�čova č. 4, 
Bratislava i Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam splnen� a opatrenia trval�ho 
charakteru s� priebežne plnen�.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole neboli zisten� nedostatky bol o jej v�sledku 
vyhotoven� z�znam. 

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 27. okt�bra 2009 ako materi�l č�slo 422/2009.

Kontrola vybavovania sťažnost� a pet�ci� pr�slušn�mi oddeleniami Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 1/2009 zo dňa 12. janu�ra 2009“ bola 
v čase od 12. janu�ra 2009 do 30. janu�ra 2009 vykonan� kontrola vybavovania sťažnost� 
a pet�ci� za obdobie od 1. j�la 2008 do 31. decembra 2008 pr�slušn�mi oddeleniami 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či jednotliv� zodpovedn� zamestnanci Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka postupovali pri vybavovan� sťažnost� a pet�ci� v s�lade 
s pr�slušn�mi ustanoveniami z�kona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a z�kona č. 85/1990 Z.z. 
o petičnom pr�ve, v znen� z�kona č. 242/1998 Z.z. a „Z�sadami konania o sťažnostiach 
a pet�ci�ch“ schv�len�mi uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 17 dňa 23. marca 1999.

V hodnotenom obdob� bolo na Miestnom �rade mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zaevidovan�ch 19 podan� z ktor�ch ako sťažnosť spĺňalo podmienky z�kona o sťažnostiach 
všetk�ch 19 podan�. Z celkov�ho počtu 19 sťažnost� bolo neopodstatnen�ch 9 a 9 sťažnost� 
bolo opodstatnen�ch. Jedna sťažnosť bola v s�lade s ustanoven�m � 9 z�kona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach post�pen� na priame vybavenie in�m vecne pr�slušn�m org�nom. V tomto 
obdob� bola tiež prijat� a zaevidovan� 1 pet�cia. Pri jej prešetren� sa zistilo, že podan� pet�cia 
bola opodstatnen�.

Vykonanou kontrolou vecnej a form�lnej spr�vnosti centr�lnej evidencie sťažnost�
a pet�ci� vedenej na Miestnom �rade mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo zisten�, že t�to 
evidencia obsahuje všetky �daje stanoven� � 10, ods. 1, z�kona č. 152/1998 Z.z., 
o sťažnostiach a poskytuje re�lne a neskreslen� �daje potrebn� na kontrolu vybavovania 
sťažnost� a pet�ci�. Ďalej bolo kontrolou zisten�, že sťažnostiam a pet�ci�m bola  venovan� 
n�ležit� pozornosť v s�lade s pr�slušn�mi ustanoveniami platn�ch z�konov.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole nebolo zisten� porušenie z�kona, všeobecne 
z�v�zn�ch pr�vnych predpisov alebo uznesen� miestneho zastupiteľstva, bol o jej v�sledku 
vyhotoven� z�znam.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 10. marca 2009, ako materi�l č�slo 309/2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 9/2009 zo dňa 17. j�la 2009“ bola v čase 
od 20. j�la 2009 do 21. augusta 2009 vykonan� kontrola vybavovania sťažnost� a pet�ci� za 
obdobie od 1. janu�ra 2009 do 30. j�na 2009 pr�slušn�mi oddeleniami Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či jednotliv� zodpovedn� zamestnanci Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka postupovali pri vybavovan� sťažnost� a pet�ci� v s�lade 
s pr�slušn�mi ustanoveniami z�kona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a z�kona č. 85/1990 Z.z. 
o petičnom pr�ve, v znen� z�kona č. 242/1998 Z.z. a „Z�sadami konania o sťažnostiach 
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a pet�ci�ch“ schv�len�mi uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 17 dňa 23. marca 1999.

V hodnotenom obdob� bolo na Miestnom �rade mestskej časti Bratislava-Petržalka 
zaevidovan�ch 54 podan� z ktor�ch ako sťažnosť spĺňalo podmienky z�kona o sťažnostiach 
všetk�ch 54 podan�. Z celkov�ho počtu 54 sťažnost� bolo neopodstatnen�ch 19 a 35 sťažnost� 
bolo opodstatnen�ch. 12 sťažnost� bolo v s�lade s ustanoven�m � 9 z�kona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach post�pen�ch na priame vybavenie in�m vecne pr�slušn�m org�nom. V tomto 
obdob� boli tiež prijat� a zaevidovan� 3 pet�cie. Pri ich prešetren� sa zistilo, že dve podan� 
pet�cie boli opodstatnen� a jedna neopodstatnen�.

Kontrolou bolo zisten�, že sťažnostiam a pet�ci�m bola  venovan� pozornosť v s�lade s 
pr�slušn�mi ustanoveniami platn�ch z�konov a platn�ch intern�ch normat�vnych aktov. 
V dvoch pr�padoch však v kontrolovanom obdob� bolo zisten� nedodržanie: 
- ustanovenia � 13 ods. 2 z�kona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach (neupovedomenie 

sťažovateľa o predĺžen� lehoty na vybavenie) 
- ustanovenia � 19, ods. 1 a 3, z�kona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach (taxat�vne stanoven� 

p�somn� ozn�menie sťažovateľovi o v�sledku prešetrenia sťažnosti)
Vykonanou kontrolou boli v tejto problematike zisten� ďalšie form�lne nedostatky, ktor� 

nenes� znaky porušenia pr�slušn�ch ustanoven� platn�ch z�konov a platn�ch intern�ch 
normat�vnych aktov, ako napr�klad :
- nie je na všetky prijat� sťažnosti odpovedan� sťažovateľovi p�somne, v niektor�ch 

pr�padoch bola odpoveď sťažovateľovi ozn�men� iba telefonicky,
- nie je na všetky prijat� sťažnosti odpovedan� sťažovateľovi na všetky body predmetu

sťažnosti, 
- v pr�pade odst�penia sťažnosti na vybavenie in�mu org�nu (napr. mestsk� pol�cia, 

Region�lny �rad verejn�ho zdravotn�ctva, a pod.) ch�ba mestskej časti „sp�tn� v�zba“, 
čiže inform�cia o tom, ako bola sťažnosť vybaven� in�m org�nom, a preto by bolo 
vhodn� vždy tento org�n požiadať o zaslanie p�somnej inform�cie o vybaven� sťažnosti,

- „Z�sady konania o sťažnostiach a pet�ci�ch“ schv�len� uznesen�m Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 17 dňa 23. marca 1999, neurčuj� 
zodpovednosť za �schovu a archiv�ciu origin�lov sťažnost�, kompletiz�ciu spisovej 
agendy sťažnost� a kontrolu dodržiavania term�nov vybavovania sťažnost�.

Z vykonanej kontroly bol vyhotoven� protokol, ktor� bol prerokovan� s prednostom 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor� v zmysle z�verov z prerokovania 
protokolu prijal dve opatrenia na n�pravu a odstr�nenie nedostatkov a dňa 30. okt�bra 2009 
ich p�somne ozn�mil miestnemu kontrol�rovi.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 27. okt�bra 2009, ako materi�l č�slo 421/2009.

Kontrola plnenia uznesen� prijat�ch Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 2/2009 zo dňa 19. janu�ra 2009“ bola 
v čase od 19. janu�ra 2009 do 6. febru�ra 2009 vykonan� kontrola plnenia uznesen� prijat�ch 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie II. polroka 2008. 

Cieľom kontroly bolo zistiť vecn� plnenie uznesen� prijat�ch na z�klade z�verov rokovan� 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  v obdob� od 1. j�la 2008 do 31. 
decembra 2008. 

Vykonanou kontrolou plnenia uznesen� prijat�ch Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za obdobie II. polroka 2008 bolo zisten�, že v kontrolovanom obdob� 
bolo z rokovan� MZ prijat�ch celkom 100 uznesen�. Z uveden�ho počtu 55 uzneseniami 
predložen� materi�ly miestne zastupiteľstvo schv�lilo, 23 materi�lov vzalo na vedomie, 6 
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materi�lov neschv�lilo, 5 materi�lov prijalo s v�rokom uzn�šac�m, 8 materi�lov s v�rokom 
ukladac�m a 3 materi�ly so žiadosťou. 

Z �smich uznesen� prijat�ch s ukladac�m v�rokom boli štyri uznesenia splnen� (č. 227, 
250, 261, 282), štyri uznesenie sa plnia priebežne (č. 214, 289, 290, 296), Uznesenie č. 272 
obsahovalo 5 bodov, z čoho bod č. 1 a 4 bol splnen�, v bode č. 2 a 3 sa predĺžil term�n plnenia 
a bod č. 5 bude splnen� po vytlačen� informačn�ch let�kov.
Tri uznesenia prijat� so žiadosťou (č. 270, 277, 304) boli splnen� v stanoven�ch term�noch.   

Na z�klade vykonanej kontroly je možn� konštatovať, že uzneseniam Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka prijat�m zo z�verov rokovan� miestneho 
zastupiteľstva a term�nom ich plnenia je venovan� n�ležit� pozornosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole nebolo zisten� porušenie uznesen� miestneho 
zastupiteľstva bol o jej v�sledku vyhotoven� z�znam.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 10. marca 2009, ako materi�l č�slo 310/2009.

Kontrola hospod�renia s finančn�mi prostriedkami a majetkom vo vybran�ch 
organiz�ci�ch v zriaďovateľskej p�sobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a vybran�ch oddeleniach Miestneho �radu Mestskej časti Bratislava Petržalka.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 3/2009 zo dňa 4. febru�ra 2009“ bola 
v čase od 5. febru�ra 2009 do 6. marca 2009 vykonan� kontrola poistenia majetku Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a poistenia zodpovednosti za obdobie roka 2008. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, akou formou a v akom rozsahu je poisten� hnuteľn� 
a nehnuteľn� majetok vo v�lučnom vlastn�ctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka a poistenie 
zodpovednosti, ktor� v zmysle Metodick�ho usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo 
dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifik�cii rozpočtovej klasifik�cie patr� 
pod č�seln� označenie ekonomickej klasifik�cie 637 015 služby – poistn�.

Podľa � 8 ods. 6, z�kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch 
zmien a doplnkov majetok obce a nakladanie s n�m upravuje osobitn� z�kon a to z�kon SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obc�. V tretej časti z�kona „Hospod�renie s majetkom obce“ � 7 
ods. 2, uklad� org�nom obce majetok zveľaďovať, chr�niť a zhodnocovať, p�sm. b) chr�niť 
majetok pred poškoden�m, stratou alebo zneužit�m, p�sm. c) použ�vať všetky pr�vne 
prostriedky na ochranu majetku, vr�tane včasn�ho uplatňovania svojich pr�v alebo 
opr�vnen�ch z�ujmov pred pr�slušn�mi org�nmi. D�ležitou formou plnenia t�chto ustanoven� 
z�konov je využ�vanie r�znych sp�sobov poistenia vo forme služieb poisťovn� na 
poisťovacom trhu.

Vykonanou kontrolou bolo zisten�, že Mestsk� časť Bratislava-Petržalka nem� pre 
zastrešenie poisťovac�ch činnost� a poskytovanie odborn�ho poradenstva v oblasti 
poisťovn�ctva (ako napr. anal�zu existuj�cich a v bud�cnosti uzatvoren�ch zml�v, zisťovanie 
a hodnotenie poistn�ho rizika, spr�vu už existuj�cich poistn�ch zml�v, spolupr�cu pri 
spracovan� s�ťažn�ch podmienok pre v�ber poskytovateľa poisťovac�ch služieb a spolupr�cu
pri realiz�cii s t�m s�visiacich verejn�ch obstar�van�, spolupr�cu pri likvid�cii poistn�ch 
udalost� a prerokovanie n�hrady škody s poisťovňou) podp�san� „zmluvn� vzťah“
s poisťovac�m makl�rom, alebo makl�rskou spoločnosťou, ktor� vykon�vaj� svoju činnosť na 
z�klade povolenia �radu pre finančn� trh. 

V kontrolovanom obdob� roku 2008 Mestsk� časť Bratislava-Petržalka a rozpočtov� 
organiz�cie, pr�spevkov� a obchodn� organiz�cia v jej zriaďovateľskej p�sobnosti využ�vali
poisťovacie služby, ktor� poskytovali komerčn� poisťovne p�sobiace na poistnom trhu v SR 
s produktami poistenia majetku. Žiadna poisťovňa nebola vybran� na z�klade vykonan�ho 
verejn�ho obstar�vania met�dou verejnej s�ťaže, podľa z�kona č. 523/2003 Z.z. z�kona 
o verejnom obstar�van� a o zmene z�kona č. 575/2001 Z.z. o organizovan� činnosti vl�dy 
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a organiz�ci� �strednej št�tnej spr�vy v znen� neskorš�ch predpisov a preto nebolo možn� 
vyhodnotiť v�hodnosť a efekt�vnosť (ako napr. rozsah poistenia, rozsah poistn�ch sadzieb
a spolu�časti poistn�ka, sp�sob zabezpečenia predmetu poistenia, splatnosť poistn�ho ako aj 
sp�soby likvid�cie poistn�ch udalost�) jednotliv�ch poistn�ch zml�v na poistenie majetku 
a zodpovednosti za škody.

Hodnota nehnuteľn�ch a hnuteľn�ch veci MČ, celkov� poisten� hodnota tohto majetku a 
percento poistenia majetku MČ Petržalka je uveden� v nasleduj�cej tabuľke :

Organiz�cia Hodnota 
nehnuteľnosti

Hodnota hnuteľn�ch 
vec�

Poisten� 
hodnota

Percento 
poistenia 
majetku

Z�kladn� školy 384.826.215,-Sk 32.698.700,-Sk 11.589.099,-Sk 2,77 %

Organiz�cie 326.039.282,-Sk 82.032.033,-Sk 130.320.988,-Sk 31,93 %

Miestny �rad 1.527.857.342,-Sk 245.639.534,-Sk 207.362.744,-Sk 11,69 %

Celkom 2.238.722.839,-Sk 360.370.267,-Sk 349.272.831,-Sk 13,43 %

- hodnota nehnuteľnost� a hnuteľn�ch vec� bola zr�tan� z inventarizačn�ch protokolov kontrolovan�ch 
subjektov za rok 2008,

- poistn� hodnota bola zr�tan� z jednotliv�ch poistn�ch zml�v poistenia majetku, ktor� uzatvorili 
kontrolovan� subjekty,

- hodnota nehnuteľnosti a hnuteľn�ch vec� a poistn� hodnota majetku je uveden� v SKK (mene platnej 
v roku 2008 na �zem� v SR.

Vykonanou kontrolou poistenia majetku Mestskej časti Bratislava-Petržalka a poistenia 
zodpovednosti za obdobie roka 2008 nebolo zisten� porušenie platn�ch všeobecne z�v�zn�ch 
pr�vnych predpisov, intern�ch normat�vnych aktov a ani in� nedostatky a v s�lade s � 21 
z�kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vn�tornom audite a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov, bol z vykonanej kontroly vypracovan� z�znam o v�sledku kontroly.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 5. m�ja 2009, ako materi�l č�slo 354/2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 5/2009 zo dňa 20. marca 2009“ bola 
v čase od 23. marca 2009 do 30. apr�la 2009 vykonan� kontrola inventariz�cie vykonanej ku 
dňu 31.12.2008 v rozpočtovej organiz�cii Miestna knižnica Petržalka, Kutl�kova č.17, 
Bratislava.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či pri vykonan� inventariz�cie k 31.12.2008 boli dodržan� 
pr�slušn� pr�vne predpisy, najm� ustanovenia � 29 a � 30 z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. 
o �čtovn�ctve v platnom znen�, Všeobecne z�v�zn� nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 3 zo dňa 07.02.1994 o z�sad�ch hospod�renia s majetkom Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a majetkom zveren�m jej do spr�vy hlavn�m mestom SR Bratislavou 
v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, ako i ďalšie s�visiace pr�vne normat�vne akty 
a usmernenia pr�slušn�ch oddelen� Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Vykonanou kontrolou bolo zisten�, že inventariz�cia k 31.12.2008 bola v Miestnej knižnici 
Petržalka vykonan� v s�lade s platn�mi pr�vnymi predpismi pre oblasť inventariz�cie 
vlastn�ho a zveren�ho majetku, pohľad�vok a z�v�zkov, avšak jednotliv� zodpovedn� 
zamestnanci vykonali inventariz�ciu ned�sledne a ne�plne č�m prišlo k :      
- nedodržaniu Pr�kazu starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2008 na vykonanie 

inventariz�cie k 31.12.2008 (nevyhotovenie spr�vy o v�sledku inventariz�cie)
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- nedodržaniu Pr�kazu riaditeľa  č. 12/2008 na vykonanie inventariz�cie majetku, z�v�zkov 
a rozdielu majetku a z�v�zkov Miestnej knižnice Petržalka k 31.12.2008 (nevyhotovenie 
z�pisov jednotliv�ch čiastkov�ch inventarizačn�ch komisi� o vykonan� inventariz�cie,  
nevyhotovenie p�somnej spr�vy o v�sledkoch inventariz�cie) 

- nevyhotoveniu s�pisu zapožičan�ho majetku (poč�tač)
- nespr�vnemu vedeniu evidencie pokladničnej hotovosti na jednotliv�ch pobočk�ch 
- neaktualizovaniu smernice pre vedenie �čtovn�ctva v s�lade so z�konom č. 431/2002 Z.z. 

v znen� jeho zmien a doplnkov. 
Z vykonanej kontroly bol vyhotoven� protokol, ktor� bol prerokovan� s riaditeľom 

Miestnej knižnice Petržalka, ktor� v zmysle z�verov z prerokovania protokolu vydal Pr�kaz 
riaditeľa č. 1/2009 v ktorom prijal p�ť opatren� na n�pravu a odstr�nenie nedostatkov a dňa 
11. m�ja 2009 ich p�somne ozn�mil miestnemu kontrol�rovi.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 9. j�na 2009, ako materi�l č�slo 374/2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 11/2009 zo dňa 9. septembra 2009“ bola 
v čase od 14. septembra 2009 do 30. okt�bra 2009 vykonan� tematick� kontrola vedenia 
evidencie majetku v rozpočtovej organiz�cii Stredisko soci�lnych služieb Petržalka, 
Mlynarovičova č. 23, Bratislava, za obdobie roka 2008 a I. polrok 2009. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či zamestnanci Strediska soci�lnych Služieb Petržalka 
postupovali pri veden� evidencie majetku  v s�lade s platn�mi pr�vnymi predpismi ( Z�kon č. 
431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve, Z�kon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden� v platnom znen�, 
Z�kon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov�ch pravidl�ch verejnej spr�vy, Všeobecne z�v�zn� 
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka 3/1994 o hospod�ren� s majetkom v jeho 
platnom znen�), prijat�mi intern�mi normat�vnymi aktami a usmerneniami pr�slušn�ch 
oddelen� zriaďovateľa. 

V roku 2008 a I. polroku 2009 bol majetok členen� a evidovan� podľa Internej smernice 
pre vedenie �čtovn�ctva vyhotovenej v zmysle platn�ch pr�vnych predpisov pre podmienky 
strediska  soci�lnych služieb. 

Porovnan�m �čtovnej evidencie majetku a jednotliv�ch skup�n majetku prvotnej evidencie 
majetku bolo zisten�, že �daje v �čtovn�ctve a prvotnej evidencii s� totožn� a neboli zisten� 
nedostatky, ani rozdiely. Ďalej bolo zisten�, že majetok sa nach�dza v priestoroch 
kontrolovan�ch objektov, je označen� invent�rnymi č�slami v s�lade s vyhotoven�mi 
miestnymi invent�rnymi zoznamami. Nebol zisten� majetok bez invent�rneho (pr�padne 
evidenčn�ho) č�sla, alebo predmet, ktor� nie je evidenčne podchyten� vo vedenej evidencii 
majetku Strediska soci�lnych služieb Petržalka. 

Pri vykonan� tematickej kontroly vedenia evidencie majetku v rozpočtovej organiz�cii 
Stredisko soci�lnych služieb Petržalka neboli zisten� nedostatky a vzhľadom na t�to 
skutočnosť bol o jej v�sledku vyhotoven� z�znam. 

Spr�va z tematickej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. decembra 2009, ako materi�l č�slo 454/2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č�slo 12/2009 zo dňa 2. novembra 2009“
bola v čase od 3. novembra 2009 do 20. novembra 2009 vykonan� kontrola pokladničnej 
hotovosti a cen�n v pokladnici oddelenia vn�tornej spr�vy a informatiky Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolou fyzicky zisten� stav finančn�ch prostriedkov a 
cen�n nach�dzaj�ci sa v pokladnici zodpoved� evidenčn�mu stavu a či sa pri zabezpečovan� 
pokladničnej služby postupuje v zmysle platn�ch pr�vnych predpisov a „Smernice pre 
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vedenie �čtovn�ctva (časť Z�sady vedenia pokladnice)“ Miestneho �radu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

Ustanoven�m � 29 ods. 3 z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve je uložen� 
�čtovnej jednotke inventarizovať peňažn� prostriedky v hotovosti najmenej štyrikr�t za 
�čtovn� obdobie. Kontrolou bolo zisten�, že finančn� hotovosť bola v roku 2009 
kontrolovan� inventarizačnou komisiou menovanou starostom Mestskej časti Bratislava-
Petržalka na vykon�vanie inventariz�cie peňažn�ch prostriedkov v zmysle citovan�ho z�kona 
v dňoch 6. apr�la 2009, 11. j�na 2009 a 10. septembra 2009. Z každej kontroly bol 
vyhotoven� „Z�pis z inventariz�cie pokladničnej hotovosti“, ku ktor�mu je priložen� 
pokladničn� kniha za deň uskutočnenia inventariz�cie a s�pis nomin�lnych hodn�t bankoviek 
nach�dzaj�cich sa pri kontrole v pokladnici. Rozdiely medzi prepoč�tanou hotovosťou 
a stavom uveden�m v pokladničnej knihe neboli pri vykonan�ch kontrol�ch inventarizačnou 
komisiou zisten�. 

Z�pisy z inventariz�ci� peňažn�ch prostriedkov vykonan�ch v roku 2009  s pr�slušn�mi 
pr�lohami sa nach�dzaj� v jednom vyhotoven� v pokladnici. 
Ďalej bolo kontrolou zisten�, že v pokladni sa nach�dzaj� :

- pokutov� bloky na pokuty za priestupky v nomin�lnej hodnote 5 € v počte 2.000 
kusov, celkom 10.000 € , 40 zv�zkov, od č�sla 0000961 – 00001000, pr�jem a v�daj 
pokutov�ch blokov je veden� v operat�vnej evidencii na skladovej karte z�sob.     

- stravn� l�stky Ticket Restaurant (� 2,70 €) a Ticket Restaurant (� 3,60 €), operat�vna 
evidencia stravn�ch l�stkov (n�kup a v�daj) je veden� na skladov�ch kart�ch z�sob, 
osobitne pre každ� druh stravn�ch l�stkov,

- ceniny Asistencia pas č. 339 až 400 (� 5 €) Asistencia pas č. 688 až 700 (� 15 €) Vital 
pas č. 2456 až  2531 (� 10 €) Vital pas č. 3561 až 3590 (� 15 €), operat�vna evidencia 
asistenčn�ch pouk�žok (pr�jem a v�daj) je veden� na skladov�ch kart�ch z�sob, 
osobitne pre každ� druh asistenčn�ch pouk�žok.   

Pri fyzickej kontrole pokutov�ch blokov, stravn�ch l�stkov a cen�n bolo zisten�, že 
prepoč�tan� stav s�hlasil so zostatkom vyk�zan�m v operat�vnej evidencii. Kontrola bola 
uskutočnen� prepoč�tan�m zostatku hotovosti v pokladnici, pričom bolo zisten�, že 
v pokladnici miestneho �radu sa nach�dzala aktu�lne hotovosť, ktor� s�hlasila so zostatkom 
uveden�m v pokladničnej knihe, ktor� je veden� v poč�tačovom programe.

V s�vislosti s vykonanou kontrolou pokladničnej hotovosti a cen�n bolo zisten�, že 
v internej Smernici pre vedenie �čtovn�ctva (pr�loha č. 5, Z�sady vedenia pokladnice, str. č. 2) 
vydanej pr�kazom starostu č. 1/2008 s �činnosťou od 1. janu�ra 2008 je uveden� k limitu 
pokladničnej hotovosti: „�čtovn� jednotka m� vzhľadom k charakteru potrieb pokladne 
neobmedzen� pokladničn� limit. V pr�pade riadneho chodu je limit pokladničnej hotovosti 
stanoven� vo v�ške 50.000,- Sk.“ V pokladničnej knihe na obdobie od 2. janu�ra 2009 do 31. 
decembra 2009 je starostom mestskej časti stanoven� limit pokladničn�ho zostatku 8.290,- €
(249.744,54 Sk). 

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole nebolo zisten� porušenie z�kona, všeobecne 
z�v�zn�ch pr�vnych predpisov alebo uznesen� miestneho zastupiteľstva bol o jej v�sledku 
vyhotoven� z�znam.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 15. decembra 2009, ako materi�l č�slo 455/2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č�slo 7/2009 zo dňa 25. m�ja 2009“ bola 
v čase od 27. m�ja 2009 do 26. j�na 2009 vykonan� kontrolu postupu Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka pri riešen� s�dneho sporu so spoločnosťou Castor & Pollux, a.s. na 
pr�slušn�ch oddeleniach a refer�toch Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Cieľom kontroly bolo zistiť postup pr�slušn�ch oddelen� a refer�tov Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešen� vzniknut�ho s�dneho sporu s obchodnou 
spoločnosťou Castor & Pollux a.s. 

Pri v�kone kontroly boli použit� doklady a p�somnosti z pr�vneho refer�tu, refer�tu 
�čtovn�ctva a refer�tu štruktur�lnych fondov Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na z�klade ktor�ch bol kontrolovan� postup pr�slušn�ch oddelen� a refer�tov 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešen� vzniknut�ho s�dneho sporu 
s obchodnou spoločnosťou Castor & Pollux a.s. od uzatvorenia „Mand�tnej zmluvy“ dňa 
04.01.2001 v zmysle � 566 a nasl. Obchodn�ho z�konn�ka až po vyhotovenie „Odvolania voči 
rozsudku Okresn�ho s�du Bratislava V, zn. 21Cb/12/2005“ zo dňa 12. novembra 2008, ktor� 
spracovala Advok�tska kancel�ria VALKO & PARTNERS. Pri kontrole nebolo zisten� 
porušenie z�kona, všeobecne z�v�zn�ch pr�vnych predpisov alebo uznesen� miestneho 
zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rokovan� dňa 3. 
febru�ra 2009 uznesen�m č. 307 schv�lilo zaplatenie s�dneho poplatku vo v�ške 3.320 € 
a rozhodlo pokračovať v s�dnom spore so spoločnosťou Castor & Pollux, a.s.. V zmysle 
prijat�ho uznesenia bola čiastka 3.319,25 € (99.995,73 Sk) dňa 18.2.2009 pouk�zan� na �čet 
v št�tnej pokladnici určen� uznesen�m Okresn�ho s�du Bratislava V dňa 25.11.2008.

Na z�klade t�chto skutočnost� bol o v�sledku kontroly postupu pri riešen� s�dneho sporu 
so spoločnosťou Castor & Pollux, a.s. na pr�slušn�ch oddeleniach a refer�toch miestneho 
�radu vyhotoven� z�znam.

Spr�va z vykonanej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 29. septembra 2009, ako materi�l č�slo 407/2009.

Tematick� a mimoriadne kontroly ak o to požiada miestne zastupiteľstvo v s�lade s � 
18f, ods. 1, p�sm. h), z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch 
zmien a doplnkov

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 6/2009 zo dňa 16. apr�la 2009“, ktor� bol 
vydan� na z�klade schv�len�ho uznesenia č. 297 zo dňa 16. decembra 2008, mala byť v čase
od 20. apr�la 2009 do 29. m�ja 2009 vykonan� kontrola dodržiavania leh�t vybavovania 
podan� v �seku prenesen�ho v�konu št�tnej spr�vy stavebn�ho �radu za obdobie II. polroka 
2008. Uznesenie č. 297/2008 bolo starostom riadne podp�san� a k navrhovanej kontrole 
dodržiavania leh�t vybavovania podan� v �seku prenesen�ho v�konu št�tnej spr�vy 
stavebn�ho �radu neboli z jeho strany vznesen� žiadne n�mietky. N�mietky v tomto obdob� 
nepodal ani prednosta miestneho �radu, ved�ca oddelenia �zemn�ho konania a stavebn�ho 
poriadku a ani pr�vny refer�t miestneho �radu.

Cieľom kontroly bolo zistiť objekt�vny stav vybavovania podan� na �seku prenesen�ho 
v�konu št�tnej spr�vy stavebn�ho �radu a dodržiavanie z�konn�ch leh�t v s�lade s platn�mi 
pr�vnymi predpismi a intern�mi normat�vnymi aktami vydan�mi na ich vykonanie v obdob� 
od 1. j�la 2008 do 31. decembra 2008. 

Dňa 15. m�ja 2009 však doručil prednosta �tvaru miestneho kontrol�ra „Stanovisko 
k pr�kazu č. 6/2009“ v ktorom uv�dza, že podľa � 4 p�sm. b) z�kona č. 608/2003 Z.z. o št�tnej 
spr�ve pre �zemn� pl�novanie, stavebn� poriadok a b�vanie a o zmene a doplnen� stavebn�ho 
z�kona, krajsk� stavebn� �rad na �seku stavebn�ho poriadku riadi a kontroluje v�kon 
prenesenej št�tnej spr�vy vykon�vanej obcami ako stavebn�mi �radmi, a preto nem�že 
vyhovieť pr�kazu miestneho kontrol�ra. 

S�časne ved�ca oddelenia �zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku predložila 
miestnemu kontrol�rovi list Ministerstva v�stavby a region�lneho rozvoja Slovenskej 
republiky zo dňa 23.04.2009, v ktorom je okrem in�ho uveden�, že kontroln� činnosť 
hlavn�ho kontrol�ra sa nevzťahuje ani na kontrolu dodržiavania leh�t stavebn�m �radom.
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Na z�klade uveden�ch skutočnost� bola kontrola dodržiavania leh�t vybavovania 
podan� v �seku prenesen�ho v�konu št�tnej spr�vy stavebn�ho �radu prerušen�. O uveden�ch 
skutočnostiach boli poslanci informovan� na rokovan� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  dňa 1. j�la 2009.

Na z�klade „Pr�kazu miestneho kontrol�ra č�slo 13/2009 zo dňa 7. decembra 2009“
vydan�ho v s�lade s uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č�slo 461 schv�len�m dňa 24. novembra 2009 bola v čase od 7. decembra 2009 do 8. janu�ra 
2010 vykonan� mimoriadna kontrola s�ladu uzavretia zmluvy na pren�jom pozemku na 
Macharovej ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej 
zmien so z�konom č. 138/1991 Zb., o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či uzavretie zmluvy na pren�jom pozemku na Macharovej 
ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej dodatok, nie 
je v rozpore s ustanoveniami z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�, v znen� neskorš�ch 
predpisov.

Vykonanou mimoriadnu kontrolu s�ladu uzavretia zmluvy na pren�jom pozemku na 
Macharovej ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej 
zmien so z�konom o majetku obc� bolo zisten�, že :
- „Zmluva č. 08-40-2009“ uzatvoren� na pren�jom pozemku na Macharovej ulici medzi 

Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ako prenaj�mateľom, a obchodnou spoločnosťou 
Car Towing, a.s., ako n�jomcom, bola podp�san� zmluvn�mi stranami v s�lade 
s ustanoveniami z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�.

- „Dodatok č. l k zmluve č. 08-40-2009“ najm� jeho čl�nok IV, nie je v s�lade 
s ustanoven�m � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�, v platnom znen�. 

- Ostatn� zisten� form�lne chyby nemaj� žiadny relevantn� vplyv na pr�voplatnosť 
a �činnosť zmluvy č. 08-40-2009 zo dňa 29. j�na 2009 a jej dodatku č. 1 zo dňa 29. 
okt�bra 2009. 

Spr�va z mimoriadnej kontroly bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 2. febru�ra 2010, ako materi�l č�slo 466/2010.

Okrem vyššie uveden�ch kontroln�ch akci� riešil miestny kontrol�r a �tvar  miestneho 
kontrol�ra  v priebehu roku 2009 tieto podania občanov mestskej časti:
 Sťažnosť občianky Petržalky adresovan� dňa 19. m�ja 2009 miestnemu kontrol�rovi

elektronickou poštou (e-mailom) na skutočnosť, že od 21. m�ja 2008 nedostala od 
miestneho kontrol�ra odpoveď na svoju sťažnosť na v�stavbu plota na Zadunajskej ulici 
v Bratislava a z�roveň žiadala o prešetrenie zodpovednosti na nedodržanie odpovede na 
svoju sťažnosť. Po obozn�men� sa so skutkov�m stavom v danej veci bolo zisten�, že 
miestny kontrol�r dňa 17. j�na 2008 spracoval a dňa 19. j�na 2008 zaslal p�somn� 
odpoveď na uveden� sťažnosť, formou ak� vyžaduje pr�vny poriadok SR na doručenie 
p�somnosti, avšak riadne doručen� odpoveď si sťažovateľka v odbernej lehote neprevzala. 
Na z�klade t�chto skutočnost� bola sťažnosť vyhodnoten� ako neopodstatnen�. O t�chto 
skutočnostiach bola sťažovateľka p�somne informovan� a z�roveň bol v tomto zmysle 
informovan� aj prednosta Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 Ďalšie podania občanov Petržalky v priebehu roku adresovan� miestnemu kontrol�rovi 
a z�roveň aj in�m predstaviteľom samospr�vy Mestskej časti Bratislava-Petržalka  
(starostovi, prednostovi, pr�padne ved�cim dotknut�ch oddelen�) vo veci: 

- nezmyselne umiestnen�ho ostrovčeka na komunik�cii Pečnianska-Rusovsk� cesta,
- zl�ch susedsk�ch vzťahov na Wolkrovej ulici č. 43,
- zaburinen�ch pl�ch v priestore Minolta-MŠ Wolkerova-ZŠ Černyševsk�ho,
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- urgencie odpovede na neprimeran� riešenie zamedzenia parkovania na chodn�koch na 
Pifflovej ulici,

- inform�cie o vyhradenom parkovacom mieste na Budat�nskej ulici,
- dlhodobo odstaven�ho vraku motorov�ho vozidla na Šustekovej ulici,
- konania majiteľov motorov�ch vozidiel parkuj�cich na dlažbe v parku na N�mest� 

hraničiarov,
- neodstr�nenie vraku vozidla bez evidenčn�ho č�sla na Pan�nskej ulici,
- zabezpečenia orezu stromov v are�li MŠ Bzov�cka,
- ch�baj�cich poklopov na Wolkrovej ulici 37-45,
- konania obyvateľa domu na Osusk�ho ulici, ktor�m odstr�nil nosn� panel v byte,
- neprisp�sobiv�ho spr�vania sa n�jomn�ka obecn�ho bytu na Vigľaskej ulici č. 15,
- sťažnosti na vedenie MP VPS a spr�vkyňu trhoviska na Mlynarovičovej ulici,
- sťažnosti na neposkytnutie inform�cie podľa z�kona č. 211/2000 Z.z.,
- sťažnosti na postup bytov�ho oddelenia ohľadom n�jmu bytu na Gwerkovej ulici,
- neust�leho kŕmenia t�lav�ch mačiek na verejnom priestranstve Ambroseho 9-19,
- prešetrenia skutočnosti stavby oplotenia okolo s�kromn�ho gymn�zia MERCURY na 

Zadunajskej ulici.
Všetky tieto sťažnosti a podania boli prešetren� v s�činnosti s jednotliv�mi vecne 

pr�slušn�mi oddeleniami Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka a vybaven� 
v z�konom stanovenej lehote.

V roku 2009 miestny kontrol�r vypracoval a predložil miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti:
 podľa � 18f, ods. 1, p�sm. c), z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� 

neskorš�ch zmien a doplnkov „Odborn� stanovisko k „N�vrhu rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava–Petržalka na roky 2010-2012“ pred jeho schv�len�m, 

 podľa � 18f, ods. 1, p�sm. c), z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� 
neskorš�ch zmien a doplnkov, Odborn� stanovisko k“ N�vrhu z�verečn�ho �čtu za rok 
2008 Mestskej časti Bratislava-Petržalka“  pred jeho schv�len�m,

 podľa � 18f, ods. 1, p�sm. e), z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� 
neskorš�ch zmien a doplnkov, „Spr�vu miestneho kontrol�ra o v�sledkoch kontrolnej 
činnosti za rok 2008“,

 podľa � 18f, ods. 1, p�sm. b), z�kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden� v znen� 
neskorš�ch zmien a doplnkov, N�vrh pl�nu kontrolnej činnosti �tvaru miestneho 
kontrol�ra Mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 01. j�la do 31. decembra
2009 a N�vrh pl�nu kontrolnej činnosti �tvaru miestneho kontrol�ra mestskej časti 
Bratislava–Petržalka na obdobie od 01. janu�ra do 30. j�na 2010.

Z�ver :
Kontroln� činnosť v roku 2009 bola vykon�van� v s�lade s pravidlami kontrolnej 

činnosti, ktor� stanovuje osobitn� z�kon (najm� z�kon SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriaden�, v znen� neskorš�ch predpisov a z�kon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vn�tornom audite a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov) a Z�sadami kontrolnej činnosti 
schv�len�mi Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka na z�klade 
polročne schvaľovan�ho pl�nu.

V roku 2009 bolo vykonan�ch celkom 12 kontrol z toho bolo 8 kontrol zameran�ch na 
kontrolu hospod�rnosti, efekt�vnosti a �čelnosti použitia verejn�ch prostriedkov, 2 kontroly
vybavovania sťažnost� a pet�ci� pr�slušn�mi oddeleniami Miestneho �radu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, jedna kontrola plnenia uznesen� prijat�ch Miestnym zastupiteľstvom 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka a 1 kontrola opatren� prijat�ch na n�pravu nedostatkov 
zisten�ch kontrolou a odstr�nenia pr�čin ich vzniku. 

Podľa schv�len�ch pl�nov kontrolnej činnosti malo byť v roku 2009 vykonan�ch 11
kontrol, z čoho vypl�va, že 1 kontrola bola vykonan� mimoriadne nad r�mec pl�nu, podľa 
operat�vnych požiadaviek Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Z vykonan�ch 12 kontroln�ch akci� bolo 9 ukončen�ch v s�lade s ustanoven�m � 21 
z�kona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vn�tornom audite a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov a Z�sadami kontrolnej činnosti v podmienkach samospr�vy Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka čl. 10, z�znamom, to znamen�, že nebolo zisten� porušenie z�konov 
a všeobecne z�v�zn�ch nariaden�.

Dve kontroly boli ukončen� v s�lade s ustanoven� � 17 z�kona č. 502/2001 Z. z. o 
finančnej kontrole a vn�tornom audite a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov a Z�sadami 
kontrolnej činnosti v podmienkach samospr�vy Mestskej časti Bratislava-Petržalka čl. 8, 
protokolom, nakoľko kontrolovan� subjekty porušili platn� pr�vne predpisy a intern�
normat�vne akty. Vo všetk�ch t�chto pr�padoch boli, na z�klade prerokovania „Protokolu 
z kontroly,“ štatut�rmi kontrolovan�ch subjektov prijat� opatrenia na n�pravu nedostatkov 
zisten�ch kontrolou a odstr�nenie pr�čin ich vzniku, ktor�ch plnenie bude predmetom 
osobitn�ch kontrol miestneho kontrol�ra a jeho �tvaru.

Jedna kontrola bola prerušen� a o d�vodoch jej prerušenia bola spracovan� p�somn� 
inform�cia, ktor� bola predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

V roku 2009 klesol počet kontrol, (z 50% v roku 2007 a z 37% v roku 2008 na 17 %
v roku 2009) pri ktor�ch bolo zisten� porušenie z�konov a všeobecne z�v�zn�ch nariaden�. 
Na t�to skutočnosť m� nezanedbateľn� vplyv nielen skvalitnenie manažmentu riadenia 
a vedenia jednotliv�ch subjektov v podmienkach samospr�vy Mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ale aj miestnym zastupiteľstvom schvaľovan� zameranie kontrolnej činnosti 
miestneho kontrol�ra a jeho �tvaru najm� na kontrolu hospod�rnosti, efekt�vnosti a �čelnosť 
použitia verejn�ch prostriedkov Mestskej časti Bratislava-Petržalka a dodržiavania platn�ch 
pr�vnych predpisov a intern�ch normat�vnych aktov.  


