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D„vodovƒ sprƒva
A. Všeobecnƒ časť:
Cieľom noveliz€cie „Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej samospr•vy
Mestskej časti Bratislava–Petržalka“, ktor‰ boli schv€len‰ Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen„m č. 167 zo dňa 28. septembra 2004, je splniť
jedno z prijat‹ch opatren„ na odstr€nenie zisten‹ch nedostatkov uveden‹ch v protokole č.
1577/03 zo dňa 24. novembra 2009, predložen‹ch starostom mestskej časti Najvyššiemu
kontroln‰mu •radu SR v s•lade so z€konom č. 39/19936 Z.z., a t‹m odstr€niť rozpor t‹chto
z€sad s ustanoven„m z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vn•tornom audite
a o zmene a doplnen„ niektor‹ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov.
Pre v‹kon a metodiku kontroly v samospr€ve nie je prijat‹ všeobecne z€vŽzn‹ pr€vny
predpis a t‹m ani nie je zabezpečen‹ jednotn‹ v‹kon kontrolnej činnosti, jej terminol…gia a
n€zvoslovie. Z€kon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden„ v • 18e s„ce odkazuje na
skutočnosť, že miestny kontrol…r pri v‹kone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel,
ktor‰ ustanovuje osobitn‹ z€kon, ktor‹m je z€kon SNR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vn•tornom audite, podľa ktor‰ho je o v‹sledkoch vykonanej kontroly, v pr„pade zistenia
nedostatkov vypracovan€ spr€va o v‹sledku n€slednej finančnej kontroly, avšak ustanovenia
tohto z€kona nie je možn‰ použiť na všetky kontroly, vzhľadom na to, že miestny kontrol…r
vykon€va aj kontroly vybavovania sťažnost„ a pet„ci„ v zmysle z€kona č. 9/2010 Z.z.,
o sťažnostiach, pr„padne kontroly na z€klade uznesen„ obecn‰ho (miestneho) zastupiteľstva,
ktor‰ nemaj• charakter a ani obsah n€slednej finančnej kontroly v zmysle z€kona č. 502/2001
Z.z..
Pri t‹chto kontrol€ch je o v‹sledkoch vykonanej kontroly, v pr„pade zistenia nedostatkov
vypracovan‹ „Protokol o vykonanej kontrole“ v zmysle platn‹ch pr€vnych noriem
upravuj•cich oblasť kontroly v SR.
N€vrh noveliz€cie „Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej samospr•vy
Mestskej časti Bratislava–Petržalka“ tak nielen odstraňuje zisten‰ rozpory s ustanoveniami
z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vn•tornom audite a o zmene a doplnen„
niektor‹ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov, ale aplikuje do praxe kontrolnej činnosti aj
platn‰ pr€vne normy upravuj•ce ostatn‰ oblasti kontroly v SR.
Predkladan‰ zmeny a doplnky „Z€sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr€vy
mestskej časti Bratislava-Petržalka“ s• v texte vyznačen‰ hrub‹m p„smom.

B. Osobitnƒ časť
Predkladan‹ n€vrh noveliz€cie “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy
mestskej časti Bratislava-Petržalka” rieši :
V čl. 6, ods. 2, p‡sm. d), e), f), g) a j), v čl. 7 ods. 2, p‡sm. c) a d), v čl. 7 ods. 3, p‡sm. e),
v čl. 8, v čl. 9, a v čl. 11, ods. 1, 2, a 3, ;
uplatnenie postupu, pri v‹kone kontrolnej činnosti, podľa pravidiel, ktor‰ ustanovuje osobitn‹
z€kon, ktor‹m je z€kon SNR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vn•tornom audite
a o zmene a doplnen„ niektor‹ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov, stanoven„m
povinnosti sp„sať o kontrole „Spr€vu o v‹sledkoch n€slednej finančnej kontroly“.
V novom čl. 8a, a čl. 9a, ;
ponechanie povinnosti pri v‹kone kontrolnej činnosti, pri ktorej nie je vhodn‰ použiť
pravidl€, ktor‰ ustanovuje z€kon SNR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vn•tornom
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audite a o zmene a doplnen„ niektor‹ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov, sp„sať
z vykonanej kontroly „Protokol o v‹sledkoch kontroly.“
V čl. II, ;
stanovenie •činnosti novelizovan‹ch “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy
mestskej časti Bratislava-Petržalka.”
Doložka finančnˆch, enviromentƒlnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť
1. časť
Noveliz€cia „Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy mestskej časti BratislavaPetržalka” nem€ vplyv na rozpočet Mestskej časti Bratislava-Petržalka, pretože na tejto
•rovni •zemnej samospr€vy už syst‰m vn•tornej kontroly funguje, takže noveliz€cia t‹chto
z€sad nebude mať žiadne ďalšie požiadavky na rozpočet mestskej časti.
2. časť
Noveliz€cia “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy mestskej časti BratislavaPetržalka” nebude mať priamy dopad na obyvateľov a hospod€renie podnikateľskej sf‰ry
a in‹ch pr€vnick‹ch os‘b mestskej časti.
3. časť
Noveliz€cia “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy mestskej časti BratislavaPetržalka” nem€ vplyv na životn‰ prostredie.
4. časť
Noveliz€cia “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy mestskej časti BratislavaPetržalka” nebude mať vplyv na zamestnanosť, pretože v samospr€ve Mestskej časti
Bratislava-Petržalka je ustanoven‹ miestny kontrol…r, ako aj •tvar miestneho kontrol…ra.
Zƒver :
Po schv€len„ predloženej novely “Z•sad kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy
mestskej časti Bratislava-Petržalka” v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaPetržalka, bud• tieto z€sady, do 14 dn„ po ich schv€len„, publikovan‰ v •plnom znen„
a zverejnen‰ na internetovej str€nke Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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Z€SADY
kontrolnej činnosti v podmienkach samospr‚vy mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v sƒlade s „ 18e, ods. 1., z…kona
SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden†, v znen† neskorš†ch predpisov a čl…nku 32, ods.10, Štatƒtu
hlavn‰ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spojen† s „ 29, z…kona č. 377/1990 Zb., o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave, v znen† neskorš†ch predpisov schvaľuje na zabezpečenie
kontrolnej činnosti tieto „Z€sady kontrolnej činnosti v podmienkach samospr€vy mestskej časti
Bratislava-Petržalka“.

Čl. 1
Z‚kladn… ustanovenia
(1) Z…sady kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej samospr…vy mestskej časti Bratislava–Petržalka
(ďalej len „z…sady“) upravujƒ z…kladn‰ z…sady, ciele a spŽsob kontroly vykon…vanej podľa z…kona a
osobitn•ch predpisov (napr. z…kon č. 502/2001 Z.z., z…kon č. 303/1995 Z.z. v znen† neskorš†ch
predpisov) a kontrolu dodržiavania hospod…rnosti, efekt†vnosti a ƒčinnosti pri nakladan† s verejn•mi
prostriedkami v podmienkach samospr…vy mestskej časti Bratislava-Petržalka.(ďalej len „mestsk…
časť“).

Čl. 2
Obsah a zameranie kontrolnej činnosti
(1) Kontrolou sa rozumie sƒhrn činnosti, ktor•mi sa v sƒlade so z…konom a osobitn•mi predpismi (napr.
z…kon č. 502/2001 Z.z., z…kon č. 303/1995 Z.z. v znen† neskorš†ch predpisov) overuje :
a.) Dodržiavanie všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych predpisov (napr. z…kon č. 502/2001 Z.z., z…kon č.
303/1995 Z.z. v znen† neskorš†ch predpisov, z…kon č. 119/1992 Zb., v znen† neskorš†ch predpisov
z…kon č. 263/1999 Z.z.) pri hospod…ren† s verejn•mi prostriedkami.
b.) Dodržiavanie hospod…rnosti, efekt†vnosti a ƒčelnosti pri hospod…ren† s verejn•mi prostriedkami.
c.) Dostupnosť, spr…vnosť a ƒplnosť inform…ci† o vykon…van•ch finančn•ch oper…ciach s verejn•mi
prostriedkami.
d.) Splnenie opatren† prijat•ch na n…pravu nedostatkov zisten•ch kontrolou a na odstr…nenie pr†čin ich
vzniku.
(2) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola z…konnosti, ƒčelnosti, hospod…rnosti a efekt†vnosti pri
hospod…ren† a nakladan† s majetkom a majetkov•mi pr…vami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktor•
mestsk… časť už†va podľa osobitn•ch predpisov (z€kon NR SR č. 278/1993 Z.z. o spr€ve majetku št€tu,
v znen… neskorš…ch predpisov), kontrolu pr†jmov a v•davkov mestskej časti, kontrolu vybavovania
sťažnosti podľa z€kona NR SR č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach, a pet†ci† podľa z€kona NR SR č.
85/1990 Zb. o petičnom pr€ve, v znen… z€kona č. 242/1998 Z.z., ako aj kontrolu dodržiavania
všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych predpisov vr…tane nariaden† mestskej časti, kontrolu plnenia uznesen†
miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania intern•ch predpisov mestskej časti a kontrolu plnenia
ďalš†ch ƒloh ustanoven•ch osobitn•mi predpismi, (napr. ˆ 32a z€kona NR SR č. 303/1995 Z.z., o
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rozpočtov‰ch pravidl€ch, v znen… neskorš…ch predpisov, ˆ 11, ods.2, p…sm. h, z€kona NR SR č.
302/2001 Z.z., o samospr€ve vyšš…ch Šzemn‰ch celkov, v znen… neskorš…ch predpisov, ˆ 11, ods. 4,
p…sm. l, z€kona NR SR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden…, v znen… neskorš…ch predpisov).
Čl. 3
Org‚ny kontroly
(1) Hlavn• kontrol’r, ƒtvary ktor‰ vykon…vajƒ kontrolu, ako svoju hlavnƒ činnosť, alebo zamestnanci
poveren† v•konom takejto činnosti v pŽsobnosti mestskej časti (ďalej len „org…ny kontroly“) postupujƒ pri
vykon…van† kontroly podľa z…kladn•ch pravidiel kontrolnej činnosti ustanoven•ch z…konom č. 369/1990
Zb., o obecnom zriaden†, v znen† neskorš†ch predpisov, a o zmene a doplnen† niektor•ch z…konov a
osobitn•m predpisom (z…kon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnƒtornom audite).
Čl. 4
Hlavn† kontrol‡r
(1) Funkciu hlavn‰ho kontrol’ra v podmienkach samospr…vy mestskej časti vykon…va miestny
kontrol’r.
(2) Miestny kontrol’r vykon…va kontrolu z…konnosti, ƒčelnosti, hospod…rnosti a efekt†vnosti pri
hospod…ren† a nakladan† s majetkom a majetkov•mi pr…vami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktor•
mestsk… časť už†va (z€kon NR SR č. 278/1993 Z.z. o spr€ve majetku št€tu, v znen… neskorš…ch
predpisov), kontrolu pr†jmov a v•davkov mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažnosti (z€kona NR SR
č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach), a pet†ci† (z€kona NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom pr€ve, v znen…
z€kona č. 242/1998 Z.z.), ako aj kontrolu dodržiavania všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych predpisov
vr…tane nariaden† mestskej časti, kontrolu plnenia uznesen† miestneho zastupiteľstva, kontrolu
dodržiavania intern•ch predpisov mestskej časti a kontrolu plnenia ďalš†ch ƒloh ustanoven•ch
osobitn•mi predpismi, (napr. ˆ 32a z€kona NR SR č. 303/1995 Z.z., o rozpočtov‰ch pravidl€ch, v znen…
neskorš…ch predpisov, ˆ 11, ods.2, p…sm. h, z€kona NR SR č. 302/2001 Z.z., o samospr€ve vyšš…ch
Šzemn‰ch celkov, v znen… neskorš…ch predpisov, ˆ 11, ods. 4, p…sm. l, z€kona NR SR č. 369/1990 Zb., o
obecnom zriaden…, v znen… neskorš…ch predpisov).
(3) Kontrole miestneho kontrol’ra mestskej časti podliehajƒ :
a.) Miestny ƒrad mestskej časti.
b.) Rozpočtov‰ a pr†spevkov‰ organiz…cie zriaden‰ mestskou časťou.
c.) Pr…vnick‰ osoby, v ktor•ch m… mestsk… časť majetkovƒ ƒčasť a in‰ osoby, ktor‰ nakladajƒ
s majetkom mestskej časti, alebo ktor•m bol majetok mestskej časti prenechan• na už†vanie a to
v rozsahu dot•kajƒcom sa tohoto majetku.
d.) Osoby, ktor•m boli poskytnut‰ z rozpočtu mestskej časti ƒčelov‰ dot…cie, alebo n…vratn‰ finančn‰
v•pomoci podľa osobitn‰ho predpisu (z…kona NR SR č. 303/1995 Z.z., o rozpočtov•ch pravidl…ch,
v znen† neskorš†ch predpisov), v rozsahu nakladania s t•mito prostriedkami.
(4) Miestny kontrol’r pri v•kone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktor‰ ustanovuje v „ 8 až
„ 25 z…kona č. 502/2001 Z.z., o finančnej kontrole a vnƒtornom audite a podľa podrobnosti o pravidl…ch
kontrolnej činnosti, ktor‰ ustanovila mestsk… časť uznesen†m.
(5) Kontroln… činnosť podľa ods. 1, sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o pr…vach, pr…vom chr…nen•ch
z…ujmoch alebo povinnostiach pr…vnick•ch osŽb alebo fyzick•ch osŽb rozhoduje starosta v spr…vnom
konan†.
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(6) Miestny kontrol’r sa zƒčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom
poradn•m; mŽže sa zƒčastňovať aj na zasadnutiach komisi† zriaden•ch miestnym zastupiteľstvom.
(7) Miestny kontrol’r je opr…vnen• nahliadať do dokladov, ako aj do in•ch dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti podľa „ 18d, z…kona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden†, v znen† neskorš†ch
predpisov.
(8) Miestny kontrol’r je povinn• na požiadanie bezodkladne spr†stupniť v•sledky kontrol poslancom
miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.
(9) Miestny kontrol’r mestskej časti :
a.) Vykon…va kontrolu v rozsahu ustanoven† „ 18d z…kona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriaden†,
v znen† neskorš†ch predpisov.
b.) Predklad… miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov n…vrh pl…nu kontrolnej činnosti, ktor•
mus† byť najneskŽr 15 dn† pred rokovan†m zastupiteľstva zverejnen• spŽsobom v mestskej časti
obvykl•m.
c.) Vypracov…va odborn‰ stanoviska k n…vrhu rozpočtu mestskej časti a k n…vrhu z…verečn‰ho ƒčtu
mestskej časti pred jeho schv…len†m v miestnom zastupiteľstve.
d.) Predklad… spr…vu o v•sledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadan†.
e.) Predklad… miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne spr…vu o kontrolnej činnosti, a to do
šesťdesiat dn† po uplynut† kalend…rneho roku.
f.) Spolupracuje so št…tnymi org…nmi vo veciach kontroly hospod…renia s prostriedkami pridelen•mi
mestskej časti zo št…tneho rozpočtu alebo zo štruktur…lnych fondov Eur’pskej ƒnie.
g.) Vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje „ 11, ods.3, z…kona NR SR č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach.
h.) Je povinn• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo.
Čl. 5
ˆtvar miestneho kontrol‡ra
(1) Miestny kontrol’r v r…mci mestskej časti riadi a zodpoved… za činnosť ƒtvaru miestneho kontrol’ra
mestskej čast†, ktor• zabezpečuje odborn‰, administrat†vne a organizačn‰ pr…ce sƒvisiace s plnen†m
ƒloh miestneho kontrol’ra.
(2) ”tvar miestneho kontrol’ra tvoria odborn† zamestnanci, ktor† plnia ƒlohy uložen‰ im miestnym
kontrol’rom. Zamestnanci ƒtvaru miestneho kontrol’ra zodpovedajƒ za svoju činnosť miestnemu
kontrol’rovi.
(3) ”tvar miestneho kontrol’ra sa vo svojej kontrolnej činnosti zameriava ďalej na:
a.) Kontroly dodržiavania všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych predpisov a intern•ch normat†vnych aktov
vydan•ch v pŽsobnosti mestskej časti a uznesen† miestneho zastupiteľstva.
b.) Kontroly z…v‘zkov•ch vzťahov uzatvoren•ch mestskom časťou s fyzick•mi osobami a pr…vnick•mi
osobami.
c.) Kontroly nakladania s majetkom mestskej časti pri vykon…van† spr…vcovsk•ch funkci† fyzick•ch osŽb
a pr…vnick•ch osŽb (tieto kontroly sƒ zameran‰ najm‘ na dodržiavanie ƒčelu a ekonomick•ch
podmienok a efekt†vnosť spravovania majetku).
(4) ”tvar miestneho kontrol’ra je povinn• na požiadanie bezodkladne spr†stupniť v•sledky kontrol
poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi mestskej časti.
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čl. 6
Opr‚vnenia a povinnosti org‚nov kontroly
(1) Org…ny kontroly sƒ pri v•kone kontroly opr…vnen† v nevyhnutnom rozsahu
a.) Vstupovať do objektov, zariaden† a prev…dzok, na pozemky a do in•ch priestorov kontrolovan•ch
subjektov, ak bezprostredne sƒvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť
dotknut… v•konom tohto opr…vnenia, (čl. 21, ods. 1 ‹stavy Slovenskej republiky).
b.) Vyžadovať od kontrolovan‰ho subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali
doklady, (napr. z€kon č. 431/2002 Z.z., o Ščtovn…ctve, v znen… neskorš…ch predpisov), in‰
p†somnosti, vyjadrenia a inform…cie (vr…tane technick•ch nosičov ƒdajov) potrebn‰ na v•kon
kontroly, prvopisy dokladov; pri vyžiadan† dokladov a inform…ci† obsahujƒcich utajovan‰ skutočnosti
tajomstva je potrebn‰ dodržať postup ustanoven• osobitn•mi predpismi (z…kon č. 215/2004 Z.z., o
ochrane utajovan•ch skutočnosti a o zmene a doplnen† niektor•ch z…konov).
c.) V odŽvodnen•ch pr†padoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovan‰ho subjektu na
zabezpečenie dŽkazov premiestňovať prvopisy dokladov, p†somn‰ dokumenty a in‰ materi…ly,
ktor•ch vydanie nie je všeobecne z…v‘zn•m pr…vnym predpisom zak…zan‰ a vykonať ďalšie
nevyhnutn‰ ƒkony sƒvisiace s kontrolou.
d.) Vyžadovať sƒčinnosť kontrolovan‰ho subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalš†ch št…tnych
org…nov potrebnƒ na vykonanie kontroly. Od pr…vnick•ch osŽb a fyzick•ch osŽb možno sƒčinnosť
vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno ƒčel kontroly dosiahnuť inak, a len s ich
sƒhlasom. Sƒčinnosť nemožno vyžadovať, ak by t•m bol ohrozen• život alebo zdravie osŽb alebo
ak by bola porušen… z…konom ustanoven… povinnosť mlčanlivosti, pričom kontrolovan• subjekt
nebol zbaven• opr…vnen•m org…nom povinnosti mlčanlivosti.
(2) Org…ny kontroly sƒ pri v•kone kontroly povinn† :
a.) Vopred ozn…miť kontrolovan‰mu subjektu predmet a ƒčel kontroly a preuk…zať sa svoj†m
opr…vnen†m na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti, ak by ozn…menie pred začat†m
kontroly mohlo viesť k zmareniu ƒčelu kontroly, reba tak urobiť najneskŽr pri začat† kontroly.
b.) Vydať kontrolovan‰mu subjektu potvrdenie o odňat† prvopisov dokladov, p†somn•ch dokumentov a
in•ch materi…lov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničen†m, poškoden†m a zneužit†m;
ak tieto veci nie sƒ potrebn‰ na ďalš† v•kon kontroly alebo na in‰ konanie podľa osobitn•ch
predpisov, (napr. z€kon SNR č. 511/1992 Zb., o spr€ve dan… a poplatkov a o zmen€ch v sŠstave
Šzemn‰ch finančn‰ch org€nov, v znen… neskorš…ch predpisov) sƒ povinn† vr…tiť ich tomu, komu boli
odňat‰.
c.) Ozn…miť podozrenie z trestnej činnosti org…nom činn•m v trestnom konan† (napr. ˆ 8 ods.1 z€kona
č.141/1961 Zb., o trestnom konan… sŠdnom, v znen… neskorš…ch predpisov) a in‰ skutočnosti
org…nom pr†slušn•m podľa osobitn•ch predpisov, (z€kon č. 372/1990 Zb., o priestupkoch).
d.) V potrebnom rozsahu obozn…miť vedƒceho kontrolovan‰ho subjektu a zodpovedn•ch
zamestnancov s protokolom o v•sledku kontroly pred jeho prerokovan†m a vyžiadať od nich v
určenej lehote p†somn‰ vyjadrenia ku všetk•m skutočnostiam, ktor‰ odŽvodňujƒ uplatnenie pr…vnej
zodpovednosti. („V potrebnom rozsahu obozn•miť vedƒceho kontrolovan„ho subjektu a
zodpovedn…ch zamestnancov so spr•vou alebo protokolom o v…sledku n•slednej
finančnej kontroly, pred ich prerokovan‡m a vyžiadať od nich v určenej lehote p‡somn„
vyjadrenia ku všetk…m skutočnostiam, ktor„ odŠvodňujƒ uplatnenie pr•vnej
zodpovednosti“).
e.) Preveriť opodstatnenosť n…mietok ku kontroln•m zisteniam a zohľadniť opodstatnen‰ a preuk…zan‰
n…mietky v dodatku k protokolu (v dodatku správy, alebo v dodatku protokolu) alebo v z…zname
o kontrole, obozn…miť s n†m vedƒceho kontrolovan‰ho subjektu a zodpovedn•ch zamestnancov.
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f.) Neopodstatnenosť n…mietok p†somne ozn…miť zodpovedn•m zamestnancom kontrolovan‰ho
subjektu najneskŽr do term†nu prerokovania protokolu. („Neopodstatnenosť n•mietok
p‡somne ozn•miť zodpovedn…m zamestnancom kontrolovan„ho subjektu najneskŠr do
term‡nu prerokovania spr•vy o v…sledku n•slednej finančnej kontroly, alebo protokolu
o v…sledku kontroly“)
g.) Prerokovať protokol s vedƒcim kontrolovan‰ho subjektu a zodpovedn•mi zamestnancami, ktor•ch
sa kontroln‰ zistenia t•kajƒ. („Prerokovať spr•vu o v…sledku n•slednej finančnej kontroly,
alebo protokol o v…sledku kontroly s vedƒcim kontrolovan„ho subjektu a zodpovedn…mi
zamestnancami, ktor…ch sa kontroln„ zistenia t…kajƒ“).
h.) V z…pisnici o prerokovan† protokolu uložiť vedƒcemu kontrolovan‰ho subjektu, aby v určenej lehote
po skončen† kontroly predložil org…nu kontroly opatrenia prijat‰ a odstr…nenie zisten•ch
nedostatkov, pr†čin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj p†somnƒ spr…vu o ich splnen†. („V
z•pisnici o prerokovan‡ spr•vy o v…sledku n•slednej finančnej kontroly, alebo protokolu
o v…sledky kontroly uložiť vedƒcemu kontrolovan„ho subjektu, aby v určenej lehote po
skončen‡ kontroly predložil org•nu kontroly opatrenia prijat„ na odstr•nenie zisten…ch
nedostatkov, pr‡čin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj p‡somnƒ spr•vu o ich
splnen‡)“.
i.) V odŽvodnen•ch pr†padoch informovať o v•sledkoch kontroly pr†slušn• nadriaden• org…n.
j.) Odovzdať protokol o v•sledku kontroly (priebežn• protokol, dodatok k protokolu, z…znam o
kontrole), ako aj z…pisnicu o prerokovan† protokolu vedƒcemu kontrolovan‰ho subjektu.
(„Odovzdať spr•vu o v…sledku n•slednej finančnej kontroly (priebežnƒ spr•vu, dodatok
k spr•ve) alebo protokol o v…sledku kontroly (priebežn… protokol, dodatok k protokolu),
pr‡padne z•znam o kontrole, ako aj z•pisnicu o prerokovan‡ spr•vy, alebo protokolu
vedƒcemu kontrolovan„ho subjektu“).
k.) Zachov…vať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktor•ch sa dozvedeli pri v•kone kontroly.
čl. 7
Opr‚vnenia a povinnosti kontrolovan†ch subjektov
(1) Na kontrolovan‰ subjekty v pŽsobnosti mestskej časti sa vzťahujƒ pr…va a povinnosti ustanoven‰
v z…kone NR SR č. 502/2001 Z.z., o finančnej kontrole a vnƒtornom audite.
(2) Opr…vnenie kontrolovan‰ho subjektu :
a.) Vyžadovať od org…nov kontroly preuk…zanie skutočnosti podľa čl. 10., ods. 2, p†sm. a.) z…kona č.
502/2001 Z.z..
b.) Vyžadovať od org…nov kontroly potvrdenie o odobrat† origin…lov dokladov, p†somn•ch dokumentov
a in•ch materi…lov, (z…znamov d…t na pam‘ťov•ch m‰diach prostriedkov v•počtovej techniky ich
v•pisov a ostatn•ch inform…ci†), potrebn•ch na v•kon kontroly.
c.) Kontrolovan• subjekt a zodpovedn† zamestnanci sƒ opr…vnen† počas v•konu kontroly, najneskŽr v
čase obozn…menia sa s protokolom, p†somne sa vyjadriť ku kontroln•m zisteniam org…nu, ktor•
kontrolu vykonal. („Kontrolovan… subjekt a zodpovedn‡ zamestnanci sƒ opr•vnen‡ počas
v…konu kontroly, najneskŠr v čase obozn•menia sa so spr•vou o v…sledku n•slednej
finančnej kontroly, alebo s protokolom o v…sledku kontroly, p‡somne sa vyjadriť ku
kontroln…m zisteniam org•nu, ktor… kontrolu vykonal“).
d.) Vyžadovať od org…nov kontroly odovzdanie protokolu. („Vyžadovať od org•nov kontroly
odovzdanie spr•vy o v…sledku n•slednej finančnej kontroly alebo protokolu o v…sledku
kontroly, pr‡padne z•znam o kontrole“).
(3) Povinnosti kontrolovan‰ho subjektu :
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a.) Kontrolovan• subjekt je povinn• vytv…rať vhodn‰ materi…lne a technick‰ podmienky na vykonanie
kontroly a poskytnƒť sƒčinnosť zodpovedajƒcu opr…vneniam pracovn†kov kontroly podľa čl. 10 ods.
1, p†sm. a.) až c.).
b.) Obozn…miť pri začat† kontroly org…n kontroly s bezpečnostn•mi predpismi, ktor‰ sa vzťahujƒ na
priestory kontrolovan‰ho subjektu.
c.) Predložiť org…nu kontroly na vyžiadanie v•sledky kontrol vykonan•ch in•mi org…nmi, ktor‰ majƒ
vzťah k predmetu kontroly.
d.) Umožniť org…nu kontroly vstup do objektu, zariadenia, prev…dzky, dopravn‰ho prostriedku alebo na
pozemok, ktor‰ kontrolovan• subjekt použ†va na zabezpečenie ƒloh vo verejnom z…ujme.
e.) Vedƒci kontrolovan‰ho subjektu a zodpovedn† zamestnanci, ktor•ch sa kontroln‰ zistenia t•kajƒ,
sƒ povinn† na požiadanie pracovn†kov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu. („Vedƒci
kontrolovan„ho subjektu a zodpovedn‡ zamestnanci, ktor…ch sa kontroln„ zistenia
t…kajƒ, sƒ povinn‡ na požiadanie pracovn‡kov kontroly dostaviť sa na prerokovanie
spr•vy o v…sledku n•slednej finančnej kontroly alebo protokolu o v…sledku kontroly“).
(4) Kontrolovan• subjekt je v určenej lehote povinn• na z…klade v•sledku kontroly :
a.) Prijať opatrenia na odstr…nenie zisten•ch nedostatkov a pr†čin ich vzniku a predložiť ich org…nu
kontroly.
b.) Predložiť org…nu kontroly p†somnƒ spr…vu o splnen† opatren† prijat•ch na odstr…nenie zisten•ch
nedostatkov a o vyvoden† dŽsledkov voči zamestnancom zodpovedn•m za tieto nedostatky.
čl. 8
Spr•va o v…sledku n•slednej finančnej kontroly
(1) O v…sledku vykonanej n•slednej finančnej kontroly vypracujƒ pracovn‡ci kontroly
spr•vu, ktor• mus‡ obsahovať :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Označenie org•nu kontroly.
Men• a priezviska pracovn‡kov org•nu kontroly, ktor‡ kontrolu vykonali.
Označenie kontrolovan„ho subjektu.
Predmet kontroly.
Kontrolovan„ obdobie.
Miesto a čas vykonania kontroly.
•pln… popis preuk•zan…ch kontroln…ch zisten‡, označenie všeobecne z•vŽzn…ch
pr•vnych predpisov, ktor„ sa porušili, dokladov a p‡somnosti preukazujƒcich spr•vnosť
kontroln…ch zisten‡.
h.) D•tum vypracovania spr•vy.
i.) Vlastnoručn„ podpisy pracovn‡kov org•nu kontroly.
j.) Podpisy zodpovedn…ch zamestnancov kontrolovan„ho subjektu, ktor‡ boli so spr•vou
obozn•men‡ a d•tum obozn•menia sa so spr•vou.
(2) Sƒčasťou spr•vy je vyjadrenie vedƒceho kontrolovan„ho subjektu, vyjadrenia
zodpovedn…ch zamestnancov ku kontroln…m zisteniam, ako aj priebežn• spr•va, čiastkov•
spr•va a ďalšie p‡somnosti a materi•ly potvrdzujƒce kontroln„ zistenia.
(3) Podobne ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebn„ ku
konkr„tnemu kontroln„mu zisteniu vypracovať priebežnƒ alebo čiastkovƒ spr•vu.
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a.) Priebežn• spr•va obsahuje v…sledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom čase za
ƒčasti zamestnancov, ktor‡ sƒ za pr‡slušn… ƒsek zodpovedn‡, alebo ďalš‡ch
zamestnancov, ak to vyžaduje osobitnosť alebo n•ročnosť preverovan„ho stavu.
b.) Čiastkov• spr•va obsahuje v…sledok kontroly stavu len jednej časti predmetu kontroly
na ƒčely osobitn„ho postupu a riešenia zisten…ch nedostatkov, vypracƒva sa vtedy, ak je
potrebn„ určitƒ vec kontrolne uzavrieť ešte pred vypracovan‡m spr•vy.
(4) Ak sƒ proti kontroln…m zisteniam podan„ podstatn„ n•mietky, pracovn‡ci org•nu
kontroly vypracujƒ dodatok k spr•ve o kontrole, ktor… je jeho sƒčasťou. Pri jeho
vypracovan‡ sa primerane postupuje podľa ods. 1.
čl. 8a (p‚vodnƒ čl„nok 8)
Protokol o výsledku kontroly
(1) O v•sledku vykonanej kontroly vypracujƒ pracovn†ci kontroly protokol, ktor• mus† obsahovať :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Označenie org…nu kontroly.
Men… a priezviska pracovn†kov org…nu kontroly, ktor† kontrolu vykonali.
Označenie kontrolovan‰ho subjektu.
Predmet kontroly.
Kontrolovan‰ obdobie.
Miesto a čas vykonania kontroly.
”pln• popis preuk…zan•ch kontroln•ch zisten†, označenie všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych
predpisov, ktor‰ sa porušili, dokladov a p†somnosti preukazujƒcich spr…vnosť kontroln•ch zisten†.
h.) D…tum vypracovania protokolu.
i.) Vlastnoručn‰ podpisy pracovn†kov org…nu kontroly.
j.) Podpisy zodpovedn•ch zamestnancov kontrolovan‰ho subjektu, ktor† boli s protokolom
obozn…men† a d…tum obozn…menia sa s protokolom.
(2) Sƒčasťou protokolu je vyjadrenie vedƒceho kontrolovan‰ho subjektu, vyjadrenia zodpovedn•ch
zamestnancov ku kontroln•m zisteniam, ako aj priebežn• protokol, čiastkov• protokol a ďalšie
p†somnosti a materi…ly potvrdzujƒce kontroln‰ zistenia.
(3) Podobne ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebn‰ ku konkr‰tnemu
kontroln‰mu zisteniu vypracovať priebežn• alebo čiastkov• protokol.
a.) Priebežn• protokol obsahuje v•sledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom čase za ƒčasti
zamestnancov, ktor† sƒ za pr†slušn• ƒsek zodpovedn†, alebo ďalš†ch zamestnancov, ak to vyžaduje
osobitnosť alebo n…ročnosť preverovan‰ho stavu.
b.) Čiastkov• protokol obsahuje v•sledok kontroly stavu len jednej časti predmetu kontroly na ƒčely
osobitn‰ho postupu a riešenia zisten•ch nedostatkov, vypracƒva sa vtedy, ak je potrebn‰ určitƒ
vec kontrolne uzavrieť ešte pred vypracovan†m protokolu.
(4) Ak sƒ proti kontroln•m zisteniam podan‰ podstatn‰ n…mietky, pracovn†ci org…nu kontroly vypracujƒ
dodatok k protokolu o kontrole, ktor• je jeho sƒčasťou. Pri jeho vypracovan† sa primerane postupuje
podľa ods. 1.
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čl. 9
Prerokovanie spr•vy z n•slednej finančnej kontroly
(1) O prerokovan‡ spr•vy z n•slednej finančnej kontroly vypracujƒ pracovn‡ci org•nu
kontroly z•pisnicu, ktor• mus‡ obsahovať :
a.) Men•, priezviska a vlastnoručn„ podpisy pr‡tomn…ch osŠb na prerokovan‡ spr•vy.
b.) D•tum obozn•menia kontrolovan„ho subjektu a zodpovedn…ch zamestnancov so
spr•vou.
c.) D•tum prerokovania spr•vy.
d.) Potvrdenie kontrolovan„ho subjektu o vr•ten‡ odobrat…ch dokladov, p‡somnosti a
z•znamov.
(2) V z•pisnici o prerokovan‡ spr•vy sa ulož‡ povinnosť vedƒcemu kontrolovan„ho subjektu
v určenej lehote :
a.) Prijať opatrenia na odstr•nenie zisten…ch nedostatkov a ich pr‡čin a predložiť ich
org•nu kontroly.
b.) Predložiť org•nu kontroly spr•vu o splnen‡ opatren‡ na odstr•nenie nedostatkov a ich
pr‡čin.
c.) Uplatniť pr•vnu zodpovednosť za zisten„ nedostatky voči zamestnancom zodpovedn…m
za tieto nedostatky.
čl.9a (p‰vodn† čl. 9)
Prerokovanie protokolu z kontroly
(1) Po prerokovan† protokolu vypracujƒ pracovn†ci org…nu kontroly z…pisnicu, ktor… mus† obsahovať :
a.) Men…, priezviska a vlastnoručn‰ podpisy pr†tomn•ch osŽb na prerokovan† protokolu.
b.) D…tum obozn…menia kontrolovan‰ho subjektu a zodpovedn•ch zamestnancov s protokolom.
c.) D…tum prerokovania protokolu.
d.) Potvrdenie kontrolovan‰ho subjektu o vr…ten† odobrat•ch dokladov, p†somnosti a z…znamov.
(2) V z…pisnici o prerokovan† protokolu sa ulož† povinnosť vedƒcemu kontrolovan‰ho subjektu v určenej
lehote :
a.) Prijať opatrenia na odstr…nenie zisten•ch nedostatkov a ich pr†čin a predložiť ich org…nu kontroly.
b.) Predložiť org…nu kontroly spr…vu o splnen† opatren† na odstr…nenie nedostatkov a ich pr†čin.
c.) Uplatniť pr…vnu zodpovednosť za zisten‰ nedostatky voči zamestnancom zodpovedn•m za tieto
nedostatky.
čl. 10
Z‚znam o v†sledku kontroly
(1) Ak sa kontrolou nezist† porušenie z…kona, všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych predpisov alebo
uznesenia zastupiteľstva, vypracuje org…n kontroly len z…znam o kontrole.
(2) Na n…ležitosti z…znamu a pri jeho vypracovan† sa postupuje primerane podľa čl. 8, ods. 1,.
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čl. 11
Ukončenie kontroly
(1) Kontrola je skončen… v deň prerokovania protokolu alebo podp†sania z…znamu o v•sledkoch
kontroly. („Kontrola je skončen• v deň prerokovania spr•vy o v…sledku n•slednej finančnej
kontroly, alebo protokolu o v…sledku kontroly, pr‡padne podp‡sania z•znamu o v…sledkoch
kontroly“).
(2) Protokol sa považuje za prerokovan• aj vtedy, ak vedƒci kontrolovan‰ho subjektu, pr†padne niektor†
z jeho zodpovedn•ch zamestnancov odmietne sa obozn…miť s protokolom, p†somne sa k nemu vyjadriť
alebo podp†sať z…pisnicu o prerokovan† protokolu. Tieto skutočnosti sa uvedƒ v z…pisnici o prerokovan†
protokolu. („Spr•va o v…sledku n•slednej finančnej kontroly alebo protokol o v…sledku
kontroly sa považujƒ za prerokovan„ aj vtedy, ak sa vedƒci kontrolovan„ho subjektu,
pr‡padne niektor‡ z jeho zodpovedn…ch zamestnancov odmietne obozn•miť so spr•vou
alebo protokolom, p‡somne sa k nim vyjadriť alebo podp‡sať z•pisnicu o prerokovan‡
spr•vy alebo protokolu. Tieto skutočnosti sa uvedƒ v z•pisnici o prerokovan‡ spr•vy alebo
protokolu“).
(3) Protokol („Spr•va o v…sledku n•slednej finančnej kontroly alebo protokol“) alebo z…znam
o v•sledku kontroly sa uschov…vajƒ po skončen† kontroly v sƒlade s osobitn•mi pr…vnymi predpismi
(z…kon č. 332/1992 Zb., o arch†vnictve, v znen† neskorš†ch predpisov, Kancel…rsky poriadok Miestneho
ƒradu mestskej časti Bratislava–Petržalka).
čl. 12
SŠčinnosť org‚nov kontroly
(1) Org…ny kontroly, v rozsahu svojej pŽsobnosti, pri v•kone kontrolnej činnosti vz…jomne spolupracujƒ
vr…tane vykon…vania spoločn•ch kontroln•ch ƒloh a poskytujƒ si inform…cie sƒvisiace s kontrolnou
činnosťou.
(2) Org…ny kontroly sƒ povinn‰ upozorňovať pr†slušn‰ org…ny na nedostatky zisten‰ kontrolou, ktor•ch
riešenie patr† do pŽsobnosti t•chto org…nov, najm‘ na porušenie všeobecne z…v‘zn•ch pr…vnych
predpisov a opatren† vydan•ch na ich z…klade. O plnen† prijat•ch opatren† na odstr…nenie zisten•ch
nedostatkov, vr…tane uplatnenia pr…vnej zodpovednosti sƒ org…ny kontroly opr…vnen‰ vyžadovať od
nich inform…cie v určenej lehote.
čl. 13
Prizvan… osoby
(1) Na vykonanie kontroly mŽže org…n kontroly prizvať zamestnancov in•ch org…nov, pr…vnick•ch osŽb
alebo fyzick‰ osoby (ďalej len „prizvan‰ osoby“) s ich sƒhlasom, ak je to odŽvodnen‰ v•znamom
kontrolnej ƒlohy alebo jej osobitnou povahou.
(2) ”časť prizvan•ch osŽb na kontrole sa považuje za in• ƒkon vo všeobecnom z…ujme, za ktor• im
patr† odmena.
(3) Podmienky ƒčasti na v•kone kontroly dohodne vedƒci org…nu kontroly podľa osobitn•ch predpisov.
(napr. z…kon č. 311/2001 Z.z., Z…konn†k pr…ce, v znen† neskorš†ch predpisov, z…kon č. 513/1991 Zb.,
Obchodn• z…konn†k, v znen† neskorš†ch predpisov).
(4) N…klady, ktor‰ vzniknƒ v sƒvislosti s kontrolnou činnosťou zn…ša rozpočet mestskej časti.
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čl. 14
Kontrola uznesenŒ
(1) V•ber uznesen† určen•ch na kontrolu ich plnenia vykon…va miestne zastupiteľstvo. Ak tak•to v•ber
miestne zastupiteľstvo nevykon…, vykon… ho miestny kontrol’r s prihliadnut†m na ich spoločensk•
v•znam a ekonomick• dopad.
(2) Kontrola plnenia uznesen† miestneho zastupiteľstva sa vykon…va na z…klade p†somnej spr…vy, ktorƒ
predlož† nositeľ ƒlohy o jej splnen† miestnemu kontrol’rovi.
(3) O v•sledku kontroly spracuje miestny kontrol’r spr…vu, ktorƒ predlož† miestnemu zastupiteľstvu.
(4) Ak z predloženej spr…vy miestneho kontrol’ra vyplynie nesplnenie, pr†padne len čiastočne splnenie
prijat‰ho uznesenia, o ďalšom postupe rozhodne miestne zastupiteľstvo.
Čl. 15
Prechodn… a z‚verečn… ustanovenia
(1) Kontroly začat‰ pred nadobudnut†m ƒčinnosti t•chto z…sad sa vykon…vajƒ podľa predpisov platn•ch
v čase ich začatia.
(2) T•mito z…sadami nie je dotknut… kontrola plnenia ƒloh vymedzen•ch z…konom SNR č. 369/1990
Zb., o obecnom zriaden†, v znen† neskorš†ch predpisov v podmienkach pŽsobnosti samospr…vy
mestskej časti, ktorƒ vykon…vajƒ:
a.) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti.
b.) Poslanci miestneho zastupiteľstva.
c.) Starosta mestskej časti.
d.) Miestna rada mestskej časti.
e.) Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
(3) Zrušujƒ sa Z…sady kontrolnej činnosti v podmienkach samospr…vy mestskej časti BratislavaPetržalka schv…len‰ uznesen†m miestneho zastupiteľstva č. 27 zo dňa 13. febru…ra 1995.
(4) Tieto z…sady nadobƒdajƒ ƒčinnosť dňom 01. okt’bra 2004.
Čl. II
Z•sady kontrolnej činnosti v podmienkach samospr•vy Mestskej časti Bratislava–
Petržalka nadobƒdajƒ ƒčinnosť dňom ich schv•lenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
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