
 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
útvar miestneho kontrolóra  

 
S p r á v a  

o kontrole výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov    
vybraných rozpočtových položiek, programov a podprogramov 

oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka   
 

     V súlade s: 
- ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov,  
- Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2013 do 31. 

decembra 2013, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 368 zo dňa 25. júna 2013, 

- Poverením miestneho kontrolóra číslo 8/2013 zo dňa 18. novembra 2013,  
vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra tematickú kontrolu výdavkovej časti 
rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových 
položiek, programov a podprogramov oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.  Kontrola bola uskutočnená v čase od 20. novembra 2013 do 20. 
decembra 2013.  
      Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť, či jednotliví zodpovední zamestnanci oddelenia 
sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka postupujú pri 
vybavovaní žiadostí o poskytnutie dávok sociálnej pomoci  a pri zabezpečovaní pochovávania 
osamelých občanov v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom  č. 599/2003 
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a  internými 
normatívnymi aktami platnými v kontrolovanej oblasti.  
      Pri výkone kontroly, získavaní a spracovaní údajov  kontrolovanej agendy  postupovali 
zamestnanci útvaru miestneho kontrolóra v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
      Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. V rámci uvedenej činnosti poskytuje sociálne výpomoci odkázaným 
občanom v súlade s dokumentom Zásady o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej 
núdze vydané príkazom starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2010  s účinnosťou 
od 11. októbra 2010. Citované zásady stanovujú podmienky poskytovania sociálnej 
výpomoci. O poskytnutí sociálnej výpomoci  rozhoduje na základe individuálneho posúdenia 
odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb starosta mestskej časti. Oznámenie 
o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej výpomoci sa doručuje žiadateľovi písomne. 
Sociálna výpomoc má charakter nenávratnej pomoci, je dobrovoľným príspevkom obce 
obyvateľom. Sociálna výpomoc môže byť poskytnutá jedenkrát počas kalendárneho roka.   
      Z rozpočtového programu oddelenia sociálnych vecí  č. 10 -  sociálna pomoc a sociálne 
služby  bola skontrolovaná výdavková časť  podprogramu  10.3 poskytovanie dávok sociálnej 
pomoci a podprogramu 10.4 pochovávanie občanov.     
      V rámci schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 a po jeho 
uskutočnených úpravách boli vyčlenené oddeleniu sociálnych vecí finančné prostriedky 
v celkovej výške 192 150 €. Z toho na kontrolované položky :  
 -  starobní a invalidní dôchodcovia            8 000 € 
 -  osamelí občania                                       10 000 €  
 -  rodiny s nezaopatrenými deťmi               24 500 € 
 -  pochovávanie občanov                            11 000 €  
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Kontrolou čerpania jednotlivých rozpočtových položiek bolo zistené, že ku dňu 30. septembru 
2013 sa vyčlenené finančné prostriedky vyčerpali v nasledovných finančných čiastkach : 
-  starobní a invalidní dôchodcovia            5 600 €  125 žiadostí  
-  osamelí občania                                         6 245 €    220 žiadostí 
-  rodiny s nezaopatrenými deťmi                 4 077 €  156 žiadostí 
-  pochovávanie občanov                              7 466 €                   22 obradov 
      V roku 2012 po úpravách rozpočtu oddeleniu sociálnych vecí boli určené finančné 
prostriedky v celkovej výške 240 370 €. Z uvedenej čiastky na kontrolované položky:  
-  starobní a invalidní dôchodcovia      9 028 € 
-  osamelí občania       11 000 €       
-  rodiny s nezaopatrenými deťmi        37 000 € 
-  pochovávanie občanov       9 000 € 
Ku dňu 31. decembru 2012 sa určené finančné prostriedky čerpali v nasledovných finančných  
čiastkach:  
-  starobní a invalidní dôchodcovia            9 028 €     161 žiadostí  
-  osamelí občania                                       11 000 €    271 žiadostí 
-  rodiny s nezaopatrenými deťmi                    35 835 €  390 žiadostí 
-  pochovávanie občanov                              3 085 €            11 obradov              
 
     Sociálna výpomoc sa poskytuje odkázaným občanom s trvalým bydliskom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorí sú odkázaní na poskytnutie sociálnej pomoci na preklenutie ich 
nepriaznivej životnej situácie po predložení predpísaného tlačiva Žiadosť o poskytnutie 
sociálnej výpomoci s príslušnými dokladmi.  
V žiadosti sa uvedú údaje o majetkových a finančných pomeroch žiadateľa, osobách žijúcich 
so žiadateľom v spoločnej domácnosti a obsahuje i zdôvodnenie podania žiadosti 
o poskytnutie sociálnej výpomoci. 
      Po vydokladovaní všetkých požadovaných údajov (príjem žiadateľa a osôb žijúcich s ním 
v spoločnej domácnosti, výška poplatkov za nájom bytu a služby, správy praktického 
a odborného lekára, Sociálnej poisťovne, rodné listy detí, potvrdenia o návšteve školy) sa 
žiadosť zaeviduje v centrálnej evidencii podaní miestneho úradu. Príslušný zamestnanec 
sociálneho oddelenia prekontroluje správnosť a úplnosť dokladov a zaeviduje žiadosť 
v osobitnej evidencii vedenej podľa rozpočtovej položky požadovanej finančnej výpomoci 
a vyhotoví spisový obal, v ktorom založí žiadosť a všetky súvisiace písomnosti. Po 
podrobnom oboznámení sa s predloženými dokladmi a prípadnom prešetrení v domácnosti 
žiadateľov, navrhne výšku finančnej výpomoci a po jej individuálnom posúdení a písomnom 
odsúhlasení vedúcou oddelenia vyhotoví oznámenie o poskytnutí výpomoci, ktoré po 
záverečnom posúdení a podpísaní starostom mestskej časti zašle žiadateľovi.  
Z podprogramu 10.3 poskytovanie dávok sociálnej pomoci bolo skontrolovaných celkom 100 
spisov žiadateľov o sociálnu výpomoc, vybraných formou náhodného výberu.   
      Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.  
o pohrebníctve v znení neskorších zmien a dodatkov má v príslušnom rozpočtovom roku 
vyhradené finančné prostriedky na účely pochovávania obyvateľov, ktoré mestská časť na 
základe zákona, žiadosti o úradný pohreb, pochovanie neznámych, či cudzích občanov alebo 
rozhodnutia príslušného súdu je povinná uskutočniť. Kontrolou bolo zistené, že v období roka 
2013 (do 31. októbra 2013) mestská časť Bratislava-Petržalka celkovo zabezpečila 22 
pohrebov zosnulých občanov. V porovnaní s rokom 2012 ich bolo o 11 viac.  
Po zistení, že mestská časť je povinná zrealizovať úkony spojené s pochovaním občana, 
príslušný zamestnanec oddelenia sociálnych vecí  vyhotoví ku každému sociálnemu pohrebu 
objednávku s uvedením približnej sumy nákladov spojených s pochovaním.   
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     V súlade s ustanovením § 175a ods. 1 v spojitosti s § 175h ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a dodatkov sa mestská časť  prihlasuje 
o uspokojenie pohľadávok vzniknutých pochovaním občana, ktorí po smrti zanechal  majetok. 
Vzniknutú pohľadávku súd prizná tomu, kto sa postaral o pohreb zosnulého. Podrobnou 
kontrolou  spisových materiálov týkajúce sa úkonov spojených s pochovávaním zosnulých 
občanov sa zistilo, že z celkového počtu doteraz zrealizovaných a uhradených pohrebov 
v troch prípadoch bolo vydané  uznesenie príslušného okresného súdu o prejednaní dedičstva. 
V dvoch prípadoch Okresný súd Bratislava V uznal pohľadávku mestskej časti vo veci 
uhradenia nákladov pohrebov (pohľadávka v hodnote 132,78 € a v hodnote 123,11 €). 
Z podprogramu 10.4 pochovávanie osamelých občanov bolo skontrolovaných celkom 22 
spisových materiálov zabezpečených pohrebných obradov.    
 
      Pri vykonanej kontrole výdavkovej časti rozpočtu so zameraním  na čerpanie finančných 
prostriedkov vybraného podprogramu 10.3 na zabezpečovanie poskytovania finančnej pomoci 
v čase núdze občanom mestskej časti Bratislava-Petržalka a podprogramu 10.4 pochovávanie 
osamelých občanov bolo zistené, že zodpovední zamestnanci oddelenia sociálnych vecí 
miestneho úradu postupovali pri zabezpečovaní kontrolovaných činností v súlade s platnými 
právnymi predpismi a prijatými internými normatívnymi aktami mestskej časti Bratislava-
Petržalka, najmä Zásadami o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze zo dňa 30. 
septembra 2010, ktoré boli vydané Príkazom starostu číslo 5/2010.    
 
  
 
 
 


