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Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019,
predloženú v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodová správa
Správa bola vypracovaná v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
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SPRÁVA
o kontrolnej činnosti za rok 2019
č. 1/2020
Správu vypracovala:

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka

Názov:

Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka.
Za hodnotené obdobie bola vykonávaná kontrolná činnosť, pod ktorou sa podľa §18 d) zákona
o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola
vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania
interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha miestny úrad, rozpočtové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, právnické osoby,
v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol
majetok obce prenechaný do užívania, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým
boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné
finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrolná činnosť za hodnotené obdobie bola vykonávaná v rozsahu, ktorý vyplýva z príslušných
ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
v platnom znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná aj v súlade s plánom kontrolnej činnosti
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2019, schválený uznesením
číslo 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018 a v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra na II. polrok 2019, schválený uznesením číslo 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019. Správy
o výsledkoch kontrolnej činnosti boli pravidelne predkladané na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“). Na základe doručeného
podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820 05
Bratislava bola vykonaná kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky
s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“
V sledovanom období boli vykonané nasledovné kontroly:
A/ VÝKON PRAVIDELNÝCH KONTROL ZA HODNOTENÉ OBDOBIE
I. Kontrola formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa
V súlade § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a v zmysle čl. 5 bod 15 Rokovacieho
poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli vypracované
a predložené na rokovania miestneho zastupiteľstva písomné informácie z:
1. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 18.12.2018 – prijaté uznesenie číslo 34/III/2019 zo dňa 19.02.2019, ktorým
miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly.
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2. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 19.02.2019 - prijaté uznesenie číslo 56/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, ktorým
miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly.
3. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa
konali dňa 16.04.2019, 14.05.2019 a 03.06.2019 – prijaté uznesenie číslo 77/VII/2019 zo
dňa 25.06.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu
z kontroly.
4. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa
konali dňa 25.06.2019 a 01.08.2019 – prijaté uznesenie číslo 104/IX/2019 zo dňa
24.09.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu
z kontroly.
5. Kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 24.09.2019 – prijaté uznesenie číslo 123/X/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým
miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie písomnú informáciu z kontroly.
II. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
za rok 2018 (č. 1/2019)
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá
obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roka.
V sledovanom období boli vykonávané nasledovné kontroly, resp. stanoviská:
 kontrola formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa
konali dňa 12.12.2017, 27.02.2018, 24.04.2018, 26.06.2018, 11.09.2018
a 20.11.2018.
 kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2017 a I. polrok 2018,
 stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému
účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017,
 stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 a na roky 2020-2021,
 priebežná kontrola plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva prijaté v čase
od 02.05.2017 do 27.02.2018 (časť tretieho a štvrtého roku 7. volebného obdobia
2014 2018),
 kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok
2017,
 kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa –
Základnej školy Železničná 14 Bratislava.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení boli miestnemu
zastupiteľstvu predložené na schválenie plány kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2018 a I. polrok 2019.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení za rok 2018 bola predložená na
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.02.2019 - prijaté uznesenie číslo 36/III/2019 zo
dňa 19.02.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018.
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III. Kontrola vybavovania sťažností a petícií (správa č. 2/2019 a č. 5/2019)
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení boli vykonané a predložené
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
1. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018
Počet

Prešetril a vybavil,
prípadne postúpil
miestny kontrolór

Prešetril a vybavil
vecne príslušný
odbor

Prešetrila dozorná
rada spoločnosti
SPOBY

PODANIE
- z toho

4

2

0

2

SŤAŽNOSTI

0

0

0

0

PODNETY

4

2

0

2

PETÍCIE

1

0

1

0

Správa č. 2/2019 zo dňa 18.01.2019 – prijaté uznesenie číslo 37/III/2019 zo dňa
19.02.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly.
2. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2019
Počet

Prešetril a vybavil,
prípadne postúpil
miestny kontrolór

Prešetril a vybavil
vecne príslušný
odbor

Prešetrila dozorná
rada spoločnosti
SPOBY

PODANIE
- z toho

14

6

4

4

SŤAŽNOSTI

7

4

3

0

PODNETY

7

2

1

4

PETÍCIE

0

0

0

0

Správa č. 5/2019 zo dňa 26.07.2019 - prijaté uznesenie číslo 107/IX/2019 zo dňa
24.09.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly.
Cieľom a účelom kontrol bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci mestskej časti BratislavaVrakuňa postupovali pri prijímaní, evidovaní a prešetrovaní sťažností a petícií prijatých
v kontrolovanom
období
v súlade
s príslušnými
ustanoveniami
zákona
o sťažnostiach, zákona o petičnom práve, zásadami podávania, prijímania, evidovania,
vybavovania sťažností a smernicou o petičnom práve.
IV. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení bol miestnemu
zastupiteľstvu predložený na schválenie:
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa na II. polrok 2019 – schválený uznesením miestneho zastupiteľstva číslo
80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa na I. polrok 2020 – schválený uznesením miestneho zastupiteľstva číslo
127/X/2019 zo dňa 03.12.2019.
Návrhy plánov kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2019 a I. polrok 2020
boli v súlade s ustanovením § 18f ods. 1), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené spôsobom obvyklým v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa tak, aby boli prístupné verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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V. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému
účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2018
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bolo vypracované a predložené
na rokovanie miestneho zastupiteľstva stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok
2018. Stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 (ďalej
len „stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018“) bolo spracované na základe vyžiadaných
podkladov z ekonomického odboru.
Pri vypracovávaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 bola kontrolovaná najmä:
zákonnosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad so všeobecne
záväznými nariadeniami a zásadami mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, dodržiavanie
informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, dodržiavanie povinnosti
auditu zo strany mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, metodická správnosť a odbornosť pri
jeho spracovaní.
Kontrolovaný bol aj postup mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri predkladaní záverečného
účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018, s odvolaním sa na povinné náležitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
b) bilanciou aktív a pasív,
c) prehľade o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov,
f) zúčtovanie finančných vzťahov.
V stanovisku k záverečnému účtu za rok 2018 bolo o. i. konštatované, že inventarizácia
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 bola uskutočnená na základe
Príkazu starostu č. 1/2018 zo dňa 31.10.2018 (ďalej len „príkaz starostu“) a bola vykonaná
aj subjektmi hospodárenia mestskej časti v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších. Pri inventarizácii hmotného majetku
mestská časť využila § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého môže účtovná
jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovené v ods. 2, ktorá však nesmie
prekročiť štyri roky. Závery z vykonanej inventarizácie boli zhrnuté v Záverečnej správe
z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2018 zo dňa 28.02.2019. Vzhľadom na zistenia pri
kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 bolo
odporúčané vykonať úplnú a kompletnú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku
k 31.12.2019.
Všetkým subjektom podieľajúcim sa na rozpočtovom procese bolo odporúčané:
- Prijatie finančných prostriedkov z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy a od
iných subjektov napr. formou dotácie alebo grantu rozpočtovať/vykazovať s príslušným
kódom zdroja v súlade s prílohou č. 1 (kódy zdrojov) Príručky na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, ktorá je vydaná v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto
prostriedkov rozpočtovať/vykazovať s tým istým kódom zdroja. T. j. pri určovaní kódov
zdroja musí byť dodržaná podmienka, že prostriedky pri úhrade výdavkov sa označia
takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté od poskytovateľa.
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- Pri použití nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov (vylúčených z prebytku hospodárenia) a ktoré sú zaradené v nasledujúcom
rozpočtovom roku cez príjmovú finančnú operáciu rozpočtovať/vykazovať s príslušným
kódom zdroja v súlade s prílohou č. 1 (kódy zdrojov) Príručky na zostavenie návrhu
rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, ktorá je vydaná v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov, najmä k štátnemu rozpočtu,
ktoré sú súčasťou príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, zúčtovávať v rozpočte
a účtovníctve mestskej časti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách a v termíne najneskôr do predloženia
finančných výkazov predkladaných Ministerstvu financií určenými
Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky Z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352,
ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia
rozpočtu verejnej správy.
- Návrh rozpočtu a údaje o plnení rozpočtu spracovávať podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
- Naďalej venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov,
najmä daňových a pri čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a tým
udržiavať rozpočtovú rovnováhu.
- Dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a sledovať príjmy a výdavky
v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
- V oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť
pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších
pohľadávok po lehote splatnosti.
V závere predloženého stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 bolo konštatované, že
návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahoval všetky predpísané náležitosti
podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na 15 dní
spôsobom v mestskej časti obvyklým.
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 bolo súčasťou materiálu „Záverečný účet
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018“
a bolo predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.06.2019.
Miestnemu zastupiteľstvu bolo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčané uzavrieť prerokovanie výsledkov hospodárenia
mestskej časti za rok 2018 a z nich vypracovaný návrh záverečného účtu mestskej časti za
rok 2018 výrokom „celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.“
Uznesením číslo 83/VII/2019 zo dňa 25.06.2019 pod písm. A/ bod 2 miestne zastupiteľstvo
mestskej zobralo na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.
VI. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 a na roky 2021-2022
V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bolo vypracované a predložené
miestnemu zastupiteľstvu stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, prognózy
na roky 2021 a 2022 a k návrhu programového rozpočtu.
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Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 20202022 a k návrhu programového rozpočtu (ďalej len „stanovisko k návrhu rozpočtu na roky
2020-2022") bolo spracované na základe predloženého návrhu mestskej časti BratislavaVrakuňa, Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022, ktorý bol zostavený na
základe prognózy makroekonomického vývoja a prognózy daňových a odvodových
príjmov, ďalších verejne dostupných informácií, ako aj vlastných zisťovaní.
Pri vypracovávaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bola
kontrolovaná: zákonnosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad so
všeobecne záväznými nariadeniami, zásadami mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, metodická
správnosť a odbornosť pri jeho zostavovaní, východiská tvorby a základná charakteristika.
V stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo konštatované, že návrh rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 20212022 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3.
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňoval
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov, Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až
2022 – predložený do NR SR dňa 15.10.2019, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
neskorších dodatkov. Návrh rozpočtu bol zároveň zostavený v súlade s čl. 9 od 1 Ústavného
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Návrh rozpočtu bol od 18.11.2019 verejne sprístupnený na webovej stránke a na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní
pred rokovaním miestneho zastupiteľstva, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo konštatovaní, že rizikom návrhu
rozpočtu, ktoré mestská časť nemá možnosť ovplyvniť je nenaplnenie prognózy výnosu dane
z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Zároveň konštatované, že
rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť má možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie
rozpočtu vlastných príjmov a príjmov z predaja kapitálových aktív. Bez predaja vlastného
resp. zvereného majetku mestskej časti, ako súčasti kapitálových príjmov a navrhovaného
investičného úveru, nebude mestská časť schopná vlastnými prostriedkami zabezpečiť
realizáciu všetkých plánovaných investičných akcií.
Súčasťou odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 boli odporúčania:
- venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov a pri
čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny všetkými subjektmi, ktoré sa
podieľajú na rozpočtovom procese, a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu. V prípade, ak
sa nepodarí naplniť plánované príjmy rozpočtu, bude nevyhnutné zamerať sa na
konsolidáciu bežných výdavkov, nakoľko udržanie rozpočtovej rovnováhy je jediným
predpokladom dosiahnutia prebytku bežného rozpočtu a zabezpečenia vyrovnanosti
rozpočtu mestskej časti a zároveň zabezpečenia financovania samosprávnych činností,
8

- dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly, sledovať príjmy a výdavky
ako na úrovni miestneho úradu, tak aj zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do
rozpočtového procesu, v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite,
- v oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť
pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších
pohľadávok po lehote splatnosti.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo súčasťou materiálu „Návrh
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020-2022“ predložené na rokovanie
miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.12.2019 s odporúčaním:
- schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020
vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
a podľa programovej štruktúry a
- zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky
2021-2022 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie a podľa programovej štruktúry.
Uznesením číslo 138/X/2019 zo dňa 03.12.2019 pod písm. A/ miestne zastupiteľstvo zobralo
na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 a nasledujúce roky 20212022.
VII. Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa (správa č. 7/2019)
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona o obecnom
zriadení, čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
na I. polrok 2019, schválený uznesením číslo 17/II/2018 dňa 18.12.2018.
Kontrola bola vykonaná v čase od 13.08.2019 do 05.09.2019. Predmetom kontroly boli
uznesenia miestneho zastupiteľstva, prijaté v čase od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok
7. volebného obdobia 2014-2018) a od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého
roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Cieľom kontroly bolo zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov
z rokovaní miestneho zastupiteľstva od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného
obdobia 2014-2018) a od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku
8. volebného obdobia 2018-2022).
Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach miestneho
zastupiteľstva a súvisiace materiály z jednotlivých odborov Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona o obecnom zriadení
okrem iných činností vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu.
Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva upravoval článok 8 platného
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, ktorý bol zmenený a doplnený
Dodatkom č. 1 schválením uznesenia č. 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, Dodatkom č. 2
schválením uznesenia č. 275/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017 a Dodatkom č. 3 schválením
uznesenia č. 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.
V kontrolovanom období bolo starostom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané
rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 10 krát; v štvrtom roku 7. volebného obdobia
2014-2018 3 krát a v prvom a druhom roku 8. volebného obdobia 2018-2022 celkom 7 krát,
z toho v mimoriadnom termíne 2 krát.
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Kontrolné zistenia:
A. od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014-2018).
a) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.04.2018
Na XXIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 11 uznesení čísla
381/XXIII/2018 - 391/XXIII/2018
b) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 26.06.2018
Na XXIV. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 27 uznesení
392/XXIV/2018 - 418/XXIV/2018
c) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 11.09.2018
Na XXV. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijatých 14 uznesení čísla
419/XXV/2018 - 432/XXV/2018.
B. od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia
2018-2022)
a) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.11.2018 - ustanovujúce
Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolal na deň 20.11.2018 ustanovujúce
zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na ktorom bola podaná informácia predsedu
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
ktoré sa konali dňa 11.11.2018. Novozvolení zástupcovia do orgánov obce podľa
ustanovenia § 13, ods. 2 a § 26 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zložili zákonom predpísaný sľub.
Na I. ustanovujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 13 uznesení
čísla 1/I/2018 – 13/I/2018.
b) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 18.12.2018
Na II. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 20 uznesení čísla 14/II/2018 33/II/2018.
c) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 19.02.2019
Na III. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 22 uznesení čísla 34/III/2019
– 55/III/2019.
d) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.04.2019
Na IV. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 12 uznesení čísla
56/IV/2019 – 67/IV/2019.
e) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 14.05.2019 v mimoriadnom termíne
Na V. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 6 uznesení čísla 68/V/2019 –
73/V/2019.
f) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 03.06.2019 v mimoriadnom termíne
Na VI. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijaté 3 uznesenia čísla 74/VI/2019 –
76/VI/2019.
g) Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2019
Na VII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla
77/VII/2019 – 99/VII/2019.
Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplýva, že:
- v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018) bolo
prijatých 52 uznesení a
- v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného
obdobia 2018-2022) prijatých 99 uznesení,
z ktorých bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali „charakter“ realizovateľných (žiada,
splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali informatívny, resp. deklaratívny a konštatačný
charakter.
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A.

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase od 24.04.2018 do 11.09.2018
(štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018) podľa termínov rokovania, vrátane návrhov na ich
vypustenie a sledovanie
rokovania miestneho
zastupiteľstva

prijaté uznesenia

počet uznesení, ktoré ostali
v plnení do 24.09.2019
návrh na
vypustenie

celkom

ponechať
v sledovaní

XXIII 24.04.2018 381/XXIII/2018 - 391/XXIII/2018

11

11

0

0

0

XXIV 26.06.2018 392/XXIV/2018 - 418/XXIV/2018

27

25

2

1

1

XXV 11.09.2018

14

13

1

1

0

52

49

3

2

1

419/XXV/2018 - 432/XXV/2018

Celkový počet prijatých uznesení

B.

počet splnených/
vypustených
uznesení zo
sledovania
k 25.06.2019

počet
prijatých
uznesení

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého
a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa termínov rokovania, vrátane návrhov na ich
vypustenie a sledovanie

rokovania miestneho
zastupiteľstva

počet splnených/
vypustených
uznesení zo
sledovania
k 25.06.2019

počet
prijatých
uznesení

prijaté uznesenia

počet uznesení, ktoré ostali
v plnení do 24.09.2019
návrh na
vypustenie

celkom

ponechať
v sledovaní

I.

20.11.2018

1/I/2018 - 13/I/2018

13

13

0

0

0

II

18.12.2018

14/II/2018 - 33/II/2018

20

17

3

1

2

III

19.02.2019

34/III/2019 - 55/III/2019

22

17

5

5

0

IV

16.04.2019

56/IV/2019 - 67/IV/2019

12

6

6

3

3

V

14.05.2019

68//V/2019 - 73/V/2019

6

3

3

2

1

VI

03.06.2019

74//VI/2019 - 76/VI/2019

3

3

0

0

0

VII

25.06.2019

77//VII/2019 - 99/VII/2019

23

0

23

17

6

99

59

40

28

12

Celkový počet prijatých uznesení

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v
čase od 24.04.2018 do 11.09.2018 a v čase od 20.11.2018 do 25.06.2019 bolo navrhnuté
1.
schváliť
redakčnú úpravu uznesenia číslo 88/VII/2019 zo dňa 25.06.2019 v časti A/ takto: pôvodný text:
A/
schvaľuje
úpravu poplatkov Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti BratislavaVrakuňa s účinnosťou od 01.07.2019,
sa nahrádza textom
A/
schvaľuje
úpravu poplatkov Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti BratislavaVrakuňa s účinnosťou od 01.09.2019.
2.
schváliť
predĺženie termínu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
NOSITEĽ UZNESENIA

ČÍSLO UZNESENIA

PÔVODNÝ TERMÍN

JUDr. Ing. Martin Kuruc,
starosta

61/IV/2019 časť B/
zo dňa 16.04.2019

do 90 dní od prijatia
uznesenia

NOVÝ TERMÍN
31.12.2019
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vypustiť zo sledovania uznesenia, ktoré boli k termínu do 25.06.2019 splnené, prípadne ktorým
skončila ich platnosť a zároveň ponechať v plnení a sledovaní uznesenia číslo: 395/XXIV/2018
zo dňa 26.06.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 59/IV/2019
zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 70/V/2019
zo dňa 14.05.2019, 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 84/VII/2019 zo dňa 25.06.2019,
85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 89/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 92/VII/2019 zo dňa
25.06.2019, 93/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, že prijatým uzneseniam miestneho
zastupiteľstva a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná dostatočná pozornosť. V záujme urýchlenia
procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva opakovane
bolo navrhnuté, aby nositelia úloh zabezpečovali a kontrolovali uznesenia, ktoré sú v plnení
a súčasne kontrolovali plnenie tých uznesení, ktoré boli vypustené zo sledovania. Zároveň bolo
odporúčané:
- aby nositelia úloh, v súlade s čl. 8 rokovacieho poriadku, predkladali odboru vnútorných
vecí písomné vyhodnotenie uznesení, v termíne do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie,
- v súlade s čl. 7 bod 14 rokovacieho poriadku do návrhov uznesení určiť termín plnenia,
- dodržiavať termíny plnenia uznesení, vrátane termínov pri uzneseniach, ktoré sú viazané
termínom skončenia ich platnosti,
- nevypúšťať so sledovania uznesenia, obsahujúce trvalé, alebo dlhodobé úlohy.
Správa č. 7/2019 z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v
čase od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014-2018) a v čase od
20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022),
vypracovaná dňa 06.09.2019, bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa
24.09.2019 - prijaté uznesenie číslo 105/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, ktorým miestne
zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu.
B/ VÝKON FINANČNEJ A OSTATNEJ KONTROLY ZA HODNOTENÉ OBDOBIE
I. Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou
hodnotou na predmet zákazky: „Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku v
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ (správa č. 3/2019)
Kontrola bola vykonaná v nadväznosti na § 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého: preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán
vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných
orgánov.
Na základe podnetu, postúpeného Úradom pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová
dolina 10, 820 05 Bratislava (ďalej len „úrad“), oprávnená osoba vykonala v nadväznosti na
§ 169 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov kontrolu postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní
civilnej zákazky s nízkou hodnotou, vzhľadom na predpokladanú hodnotu a na predmet
zákazky.
Kontrola bola vykonaná v čase:
Kontrolované obdobie:

od 07.01.2019 do 24.01.2019
od 17.10.2018 do 31.12.2018

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:
1. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo 03/PSM/2018.
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Cieľom a účelom kontroly bolo:
 zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedeného predmetu zákazky,
 zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
a smernice.
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravoval v čase výkonu kontroly § 117 zákona
o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého:
1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie § 108 ods. 2 sa
použije rovnako.
2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu
zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem
prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od
uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis 46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.
Zákon o verejnom obstarávaní neupravoval žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný
obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, t. j. zákon neupravoval ani
jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto
zákaziek a bolo na jeho rozhodnutí, aké pravidlá si pre zadávanie takýchto zákaziek zvolí.
Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp
hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu,
dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou.
S platnosťou od 01.07.2018 vydal starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ako štatutárny
orgán verejného obstarávateľa Smernicu upravujúcu záväzné postupy mestskej časti BratislavaVrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
č. 03/PSM/2018 (ďalej len „smernica“).
KONTROLNÉ ZISTENIA
Kontrolovaný bol v čase zadávania predmetnej zákazky verejným obstarávateľom podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
ÚKONY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRI PREDMETNEJ ZÁKAZKE –
PLÁNOVANIE, PRÍPRAVA A PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
a) NÁVRH NA REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Kontrolné zistenia a)
Tým, že vedúca odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len “odbor“) vo formulári zo dňa 19.10.2018, ktorý je
prílohou č. 2 smernice, predložila návrh na realizáciu verejného obstarávania na predmet
zákazky, postupovala v súlade s čl. III bod 7 smernice.
Návrh na realizáciu verejného obstarávania obsahoval okrem názvu zákazky:
- opis predmetu,
- typ zákazky,
- predpokladanú hodnotu bez DPH,
- druh právneho vzťahu,
- dĺžku trvania zmluvného vzťahu,
- neskorší možný termín na zadanie objednávky/ podpis zmluvy
- zdroj financovania.
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b) STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
Kontrolné zistenia b)
1. Zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe
údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením tak, že dňa 17.10.2018
elektronicky požiadal 3 subjekty o vypracovanie cenovej ponuky podľa opisu predmetu
zákazky, v zmysle priloženej prílohy k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky,
s funkčnou, technickou špecifikáciou a ilustračným obrázkom. Termín pre zaslanie
cenovej ponuky určil na deň 19.10.2018.
2. Cenovú ponuku, podľa opisu predmetu zákazky, zaslali v určenom termíne všetky
oslovené subjekty.
3. Na základe cenových ponúk zodpovedný zamestnanec odboru určil predpokladanú
hodnotu zákazky na sumu vo výške 7 092,33 € bez DPH.
4. Súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu k predmetnej zákazke je
zodpovedným zamestnancom odboru vypracovaný a vedúcou odboru schválený
formulár „určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“ zo dňa 19.10.2018 (príloha č. 4 smernice).
Záver:
Zodpovední zamestnanci odboru, ktorí boli prípravou a realizáciou verejného obstarávania
poverení, v prípade určenia predpokladanej hodnoty zákazky postupovali v súlade s § 6
zákona o verejnom obstarávaní a s čl. VIII bod 1.2. smernice.
c) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Kontrolné zistenia c)
1. Zodpovedný zamestnanec odboru vypracoval podrobný opis predmetu zákazky, ktorá
tvorila prílohu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk (zverejnené na webovom sídle
verejného obstarávateľa dňa 25.10.2018).
2. V opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ stanovil minimálne technické
požiadavky.
3. Okrem funkčnej a technickej špecifikácie súčasťou opisu predmetu zákazky bol aj
ilustračný obrázok, ktorý sa neodvolával ani na konkrétneho výrobcu ani na
konkrétny typ tovaru.
Záver:
1. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s
uvedením minimálnych technických špecifikácií a tak, aby spĺňal ním určený účel.Pri
definovaní svojich potrieb vychádzal zo skúseností, ktoré v minulosti nadobudol.
2. Zodpovední zamestnanci pri vypracovaní opisu predmetu zákazky postupovali v súlade
s čl. VIII bod 1.1. smernice a pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
d) STANOVENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kontrolné zistenia d)
1. Zodpovedný zamestnanec odboru v súlade s čl. VIII bod 1.4. určil ako kritérium na
vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH.
2. Zodpovední zamestnanci pri určení kritéria na vyhodnotenie ponúk postupovali v súlade
s pravidlami určenými v smernici a pravidlami a postupmi v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
e) VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
Kontrolné zistenia e)
1. Zodpovedný zamestnanec odboru v spolupráci s referátom právnym a verejného
obstarávania vypracovali v súlade s čl. VIII bod 1.5. smernice Výzvu na predkladanie
ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
(ďalej len „výzva“) dňa 25.10.2018 (zverejnené na webovom sídle verejného
obstarávateľa dňa 25.10.2018).
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Vo výzve o. i. definovali:
- podmienky účasti uchádzačov, pričom verejný obstarávateľ od uchádzačov
požadoval predložiť v ponuke platný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
- požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke,
- obsah ponuky uchádzača: vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača Príloha č. 2, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača, vyplnený
a podpísaný Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 3, doplnený a podpísaný návrh
Kúpnej zmluvy - Príloha č. 4, vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača - Príloha
č. 5, a vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (musí obsahovať opis ponúkaného
tovaru- zostavy vrátané rozmerov a vyobrazenia)
- lehotu na predkladanie ponúk s termínom 07.11.2018 do 10:00 hod.,
- požadované označenie ponuky,
- miesto a spôsob doručenia ponuky,
- lehotu viazanosti,
- termín vyhodnotenia ponúk,
- doplňujúce informácie.
3. V súlade s čl. VIII bod 1.5. verejný obstarávateľ zaslal dňa 25.10.2018 elektronicky
výzvu na predkladanie ponúk trom dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať,
poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky. Zároveň výzvu dňa 25.10.2018
zverejnil na webovom sídle.
f) KOMISIE NA OTVÁRANIE PONÚK A VYHODNOCOVANIE SÚŤAŽNÝCH
PONÚK
Kontrolné zistenia f)
1. Štatutár verejného obstarávateľa listom č. 2242/11341/2018/PSM/LJ zo dňa
07.11.2018 menoval v súlade s čl. X bod 1 smernice členov komisie na otváranie
a vyhodnotenie ponúk na predmetnú zákazku v počte 4 členov, z toho jeden člen
komisie bol menovaný bez práva vyhodnocovať. Súčasne menovaných členov pozval na
zasadnutie komisie na deň 07.11.2018 o 10:30 hod..
2. V súlade s čl. VIII bod 1.6. členovia komisie boli menovaní z radov zamestnancov
a predsedom komisie bol poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa.
g) LEHOTU NA PREDKLADANIE PONÚK
V lehote na predkladanie ponúk (do 07.11.2018 do 10:00 hod.) predložili ponuku 3
záujemcovia. Dve ponuky boli verejnému obstarávateľovi doručené po lehote na
predkladanie ponúk. Ponuky doručené po lehote boli listom č. 2242/11496/2018/PSM/LJ zo
dňa 12.11.2018 a listom č. 2242/11497/2018/PSM/LJ zo dňa 12.11.2018 vrátené
uchádzačom spolu s odôvodnením, že nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.
h) OTVÁRANIE PONÚK VYHODNOCOVANIE PONÚK
Kontrolné zistenia h)
Otváranie a vyhodnotenie ponúk zrealizovala menovaná komisia dňa 07.11.2018
o 10:30 hod. v súlade s termínom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk.
i) ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOCOVANIA PONÚK
Kontrolné zistenia i)
1. Podľa zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk, a po preskúmaní doručených ponúk
(bod 8) členovia komisie konštatovali, že: ponuku na predmet zákazky predložili
uchádzači (zoradení podľa času doručenia ich ponuky):
2. Uchádzač č. 1 bol elektronicky dňa 8.11.2018 vyzvaný na doplnenie ponuky v termíne
do 3 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o doplnenie ponuky a to – o platný
doklad o oprávnení dodávať tovary, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – originál alebo fotokópia použiteľná pre
právne úkony, nie starší ako 6 mesiacov. Zároveň pol poučený, že v prípade ak ponuka
nebude v stanovenej lehote doplnená, verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
2.
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Uchádzač č. 1 elektronicky dňa 10.11.2018 doplnil svoju ponuku o aktuálny výpis zo
živnostenského registra vydaný Okresným úradom Nové Zámky č. 440-26375 dňa
09.11.2018, čím dodržal verejným obstarávateľom stanovenú lehotu.
Po doplnení ponuky uchádzačom č. 1 komisia vyhodnotila ponuky podľa stanovených
podmienok a kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk a určila poradie.
Úspešnou ponukou sa stala ponuka uchádzača, ktorého ponuka splnila podmienky
určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a mala najnižšiu celkovú cenu
celý predmet zákazky v € s DPH.
Zodpovedný zamestnanec vyhotovil zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk
v súlade s prílohou č. 8 smernice dňa 12.11.2018, ktorú podpísali menovaní členovia.
Členovia komisie zároveň potvrdili kontrolovanému, že spĺňajú požiadavky kladené na
člena komisie podľa § 51 zákona 0 verejnom obstarávaní a nenastali okolnosti, pre ktoré
by nemohli byť členmi komisie alebo sa zúčastňovať na vyhodnotení ponúk. Zároveň
prehlásili, že sú nestranní a nie sú zaujatí voči uchádzačom a taktiež, že u nich nenastal
konflikt záujmov.

j) INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Kontrolné zistenia j)
1. Verejný obstarávateľ v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3 výzvy na
predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal úspešnému uchádzačovi,
listom č. 2242/11498/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018 oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že jeho ponuka dosiahla
1. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií určených vo výzve
a bola vyhodnotená ako úspešná. Zároveň uviedol, že na uzavretie zmluvy bude
vyzvaný do uplynutia lehoty viazanosti ponuky.
2. Verejný obstarávateľ v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3 výzvy na
predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal uchádzačovi, ktorého
ponuka dosiahla 2. poradie, listom č. 2242/11499/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že
jeho ponuka dosiahla 2. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií
určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného
uchádzača.
3. Verejný obstarávateľ v súlade s čl. VIII bod 1.8. smernice a bodu 21.3 výzvy na
predkladanie ponúk dňa 14.11.2018, v prílohe e-mailu zaslal uchádzačovi, ktorého
ponuka dosiahla 3. poradie, listom č. 2242/11500/2018/PSM/LJ zo dňa 13.11.2018
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej zákazke. Informoval ho, že
jeho ponuka dosiahla 3. poradie v hodnotení podľa stanovených podmienok a kritérií
určených vo výzve a bola vyhodnotená ako neúspešná. Zároveň identifikoval úspešného
uchádzača.
4. Verejný obstarávateľ informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnil na webovom
sídle. V informácii uviedol poradie úspešnosti uchádzačov podľa stanovených kritérií
a identifikoval úspešného uchádzača a víťaznú cenovú ponuku.
Záver:
Zodpovedný zamestnanec po vyhodnotení ponúk bezodkladne zaslal oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v súlade
s pravidlami určenými v smernici.
k) UZATVORENIE ZMLUVY
Kontrolné zistenia k)
1. V súlade s čl. VIII bod 1.9 smernice zodpovední zamestnanci spolupracovali na
príprave návrhu zmluvy, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie
ponúk na predmet zákazky.
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Zodpovedný zamestnanec odboru elektronicky dňa 20.11.2018 vyzval úspešného
uchádzača k podpísaniu kúpnej zmluvy. Zároveň ho vyzval doručiť v 6 vyhotoveniach:
opis predmetu zákazky, dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet kúpy
a návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) zo dňa 04.11.2018.
Kúpna zmluva, ev. č. 233/2018 zo strany verejného obstarávateľa podpísaná dňa
19.11.2018 a zo strany úspešného uchádzača dňa 03.12.2018.
Kúpna zmluva bola uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou
úspešného uchádzača, ako výsledok predchádzajúceho procesu verejného obstarávania.
V uzatvorenej zmluve bolo zapracované všetko, čo bolo predmetom zadávania zákazky,
ako aj to, čo bolo výsledkom daného verejného obstarávania v reakcii na zaslané
a zverejnené podmienky zadávania zákazky.
V súlade s ustanoveniami zákona s § 5a ods. 9 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov kúpna zmluva bola dňa 05.12.2018 zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE:
Kontrole podliehal proces mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Detská herná
zostava z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní povinná pri zadávaní zákaziek postupovať v zmysle tohto zákona ako tzv. "verejný
obstarávateľ".
Zákon ustanovuje pre obce povinnosť uplatňovať postupy pre jednotlivé typy zákaziek v
zmysle zákona, pričom tieto zákazky špecifikuje v ust. § 5 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní ako zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou. Nakoľko zákon všetky
zákazky s nízkou hodnotou iným spôsobom bližšie nešpecifikuje, bolo potrebné v podmienkach
mestskej časti upraviť postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami interným predpisom. Do
31.12.2018 pri takýchto zákazkách mala mestská časť Bratislava-Vrakuňa postupovať v zmysle
Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo 03/PSM/2018, platnej od
01.07.2018.
Smernica, platná do 31.12.2018, obsahovala okrem iného aj základné pojmy, ktoré si musí
verejný obstarávateľ osvojiť, aby správne určil, čo sa na účely zákona o verejnom obstarávaní
za zákazku považuje a zároveň postup ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky v závislosti od
dostupnosti obstarávaného tovaru, služby alebo práce na trhu. Všetky postupy pri zákazkách s
nízkymi hodnotami však vychádzajú z postupov, ktoré verejnému obstarávateľovi pripisuje
zákon v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek, avšak iba v primeranom rozsahu. Vo
všeobecnosti platí, že je povinnosť verejného obstarávateľa vypracovať také formuláre, ktoré
budú všeobecne použiteľné pri jednotlivých zákazkách s nízkymi hodnotami, aby preukázanie
dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
financiami bolo čo najobjektívnejšie a zároveň v súlade so zákonom. V zmysle ust. § 117 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky primerané jeho kvalite a cene.
Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky
postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vydanej
smernice, platnej v čase výberu dodávateľa.
Správa č. 3/2019 o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej
zákazky s nízkou hodnotou bola vypracovaná dňa 25.01.2019 a zo strany kontrolovaného
prevzatá dňa 28.01.2019.
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Správa o výsledku finančnej kontroly 3/2019 bola predložená na rokovanie miestneho
zastupiteľstva, ktoré prijalo uznesenie číslo 38/III/2019 zo dňa 19.02.2019, ktorým Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
zobralo na vedomie
Správu o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s
nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Detská herná zostava z agátového dreva do lesoparku v
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ číslo 3/2019.
II. Kontrola poskytovania dotácií
za rok 2018 (správa č. 4/2019)

z rozpočtu

mestskej

časti

Bratislava-Vrakuňa

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa číslo 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018.
Kontrola bola vykonaná v čase:
Kontrolované obdobie:

od 13.03.2019
od 12.12.2017

do 15.04.2019
do 31.01.2019

Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákonov a platných noriem mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontrolou boli preverené dátumy prijatia žiadostí o
poskytnutie dotácie, prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, náležitosti zmlúv o poskytnutí
dotácií, poskytnutie dotácií v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie a v súlade s rozpočtom,
ktorý tvoril povinnú prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie a samotné vyúčtovanie k zmluvám o
poskytnutí dotácií, so zreteľom na použitie prostriedkov z vecného i časového hľadiska.
KONTROLOVANÉ ZISTENIA
1. Kontrola podávania, prijímania a posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z hľadiska
povinných náležitostí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa
8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015“).
 Žiadosť občianskeho združenia VAGUS, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava
o dotáciu z rozpočtu mestskej časti na rok 2018 doručená do podateľne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 01.12.2017, t. j. po termíne určenom v § 3 ods. 2
v nadväznosti na § 4 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015.
 V prípadoch, neúplnosti žiadostí, vecne zodpovední zamestnanci, v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2015 vyzvali žiadateľov o doplnenie predpísaných náležitosti.
 Všetky žiadosti právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým boli schválené
dotácie z rozpočtu mestskej časti v roku 2017 na rok 2018, boli doručené v termínoch
v súlade s § 3 ods. 2 a obsahovali náležitosti v zmysle § 4 ods. 1 všeobecne záväzného
nariadenia č. 5/2015.
2. Náležitosti uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií
 Všetky uzatvorené zmluvy obsahovali povinné náležitosti vymedzené v § 3 ods. 12
všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, vrátane dátumov platnosti a účinnosti.
 Všetky uzatvorené zmluvy boli v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené na webovej
stránke mestskej časti.
3. Výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole
 Povinná osoba k zmluvám číslo 7/2018, 10/2018, 11/2018, 17/2018, 19/2018, 283/2017
v znení 60/2018, 18/2018 preukázala vykonanie základnej finančnej kontroly v súlade
s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
4. Dodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov zúčtovania poskytnutých dotácií, so
zreteľom na vecné a časové hľadisko
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 Prijímatelia dotácií dodržali termín predloženia vyúčtovania dotácie v súlade s § 6 ods. 2
všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 a s termínmi určenými v zmluvách
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti.
5. Náležitosti doručených vyúčtovaní dotácie
 Prijímatelia dotácií: DOMOV-DÚHA, Pavlovova 1039/5, 821 08 Bratislava, Bratislavský
spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 852 23 Bratislava, Box Club SLOVAKIA
Bratislava, Hradská 13983/5/C, 821 07 Bratislava, KOI – Rybársky klub Nepočujúcich,
Rajecká 32, 821 07 Bratislava, Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2,
821 07 Bratislava, Susedy, Bodvianska 4, 821 07 Bratislava vyúčtovanie predložili
v súlade s § 6 ods. 3 písm. a), b) a c) všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2015
a v súlade s príslušným článkom uvedeným v zmluvách o poskytnutí dotácie č. 7/2018,
11/2018, 17/2018, 19/2018, 283/2017, 18/2018.
 Prijímateľ dotácie - Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
na základe výzvy doplnil dňa 19.02.2019 vyúčtovanie dotácie v súlade s § 6 ods. 3
všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2015 a v súlade s čl. IV ods. 2 zmluvy č.
10/2018 t. j. na tlačive – príloha č. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, ktoré
bolo zároveň súčasťou zmluvy č. 10/2018. Vyúčtovanie dotácie prijímateľ doplnil na
základe e-mailovej výzvy zo dňa 19.02.2019 bez prezenčnej pečiatky podateľne.
 Povinná osoba preukázala vykonania administratívnej finančnej kontroly vyúčtovania
dotácií poskytnutých v roku 2018 z rozpočtu mestskej časti pri vyúčtovaní dotácií
poskytnutých na základe uzatvorených zmlúv č. 7/2018, 10/2018, 11/2018, 17/2018,
19/2018, 283/2017, 18/2018.
Nakoľko neboli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bola vypracovaná správa o výsledku
finančnej kontroly č. 4/2019 zo dňa 16.04.2019, ktorú kontrolovaný subjekt prevzal dňa
23.04.2019.
Správa o výsledku finančnej kontroly 4/2019 bola predložená na rokovanie miestneho
zastupiteľstva, ktoré prijalo uznesenie číslo 79/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
zobralo na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 4/2019 - poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2018.
III. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku vyplývajúcich z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za rok 2017 (správa č. 6/2019)
Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa číslo 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
Cieľom kontroly bolo overiť a vyhodnotiť stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku finančnej kontroly
č. 3/2018 - Kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok
2017.
Účelom kontroly bolo zároveň preveriť, či skutočný stav plnenia prijatých opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam, prijatých na základe finančnej
kontroly zodpovedal stavu uvádzanému v správe (vyhodnotení) prijatých opatrení.
Kontrola vykonaná v čase:

od 30.07.2019 do 09.08.2019 s prerušením v čase od
06.08.2019 do 07.08.2019 v čase čerpania dovolenky.

Kontrolou bol preverený skutočný stav plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených predchádzajúcimi kontrolami, ktorých predmetom bola kontrola:
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 poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015, vykonaná
v čase od 10.02.2016 do 29.02.2016 a predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 26.04.2016,
 poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017, vykonaná
v čase od 21.02.2018 do 28.03.2018 a predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 24.04.2018
I.

KONTROLA
SKUTOČNÉHO
STAVU
PLNENIA
A VYHODNOTENIA
PRIJATÝCH OPATRENÍ
Opatrenia na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam – dotácie r. 2015“ vydané
pod č. 792/2758/2016/PRED/TO zo dňa 22.03.2016 – vyhodnotenie ich plnenia
Opatrenie číslo:
1. Pri poskytovaní dotácií dodržiavať ustanovenia platného všeobecne záväzného nariadenia
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: trvalý
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že:
vecne príslušní vedúci odborov prevzali dňa 23.05.2018 „Dodatok č. 1 vydaný pod
č. 1447/4868/2018/STAR/LZ dňa 06.04.2018 k opatreniam na nápravu nedostatkov ku
kontrolným zisteniam – dotácie r. 2015“ spolu s „Opatreniami na nápravu nedostatkov
ku kontrolným zisteniam – dotácie r. 2015“ vydanými pod č. 792/2758/2016/PRED/TO zo
dňa 22.06.2016 s upozornením na ich plnenie a dodržiavanie.
Záver: opatrenie plnené
2. Vykonávať dôslednú kontrolu predpísaných náležitostí žiadostí o poskytnutie dotácií,
vrátane povinných príloh, ktoré sú ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení.
V prípade ak žiadosť nebude spĺňať povinné náležitosti, písomne vyzvať žiadateľa o ich
doplnenie s poučením, že ak nebude v lehote stanovenej vo výzve doplnená, nebude vo
vecne príslušnej komisii posudzovaná.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: rok 2016 a trvalý
Kontrolou skutočného stavu doručených žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018
a 2019 bolo zistené, že:
- vecne príslušní vedúci odborov zabezpečili kontrolu náležitosti žiadosti o poskytnutie
dotácií na rok 2018 a 2019, vrátane povinných príloh,
- pri posudzovaní úplnosti a správnosti predložených žiadostí o poskytnutie dotácií bolo
postupované v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa
08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej len „všeobecné nariadenie č. 5/2015“). V prípadoch, neúplnosti
žiadostí, zodpovední zamestnanci vyzvali žiadateľov o doplnenie predpísaných
náležitosti.
Záver: opatrenie plnené
3. Do vecne príslušných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaVrakuňa predkladať iba žiadostí o poskytnutie dotácií, ktoré spĺňajú všetky podmienky
pre ich poskytnutie.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: rok 2016 a trvalý
Kontrolou skutočného stavu splnenia podmienok pre poskytnutie dotácií na rok 2019
bolo zistené, že:
- na rokovanie I. spoločnej komisie (volebné obdobie 2018-2022), ktorá sa konala dňa
10.12.2018 boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, ktoré splnili podmienky pre ich poskytnutie.
Záver: opatrenie plnené
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4. Zabezpečiť, aby všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované s rozpočtom mestskej časti
v súlade so všeobecne záväzným nariadením a zmluvou o poskytnutí dotácie, vrátane
termínov.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: rok 2016 a trvalý
Záverom z kontroly skutočného stavu bolo zistení, že zodpovední zamestnanci mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2018 zabezpečili, aj upozornením prijímateľov dotácií,
na včasné a riadne zúčtovanie dotácií v súlade so všeobecne záväzným nariadením
a zmluvou o poskytnutí dotácie. V prípade neúplného vyúčtovania zodpovední
zamestnanci požiadali prijímateľov dotácie doplniť všetky náležitosti zúčtovania dotácie
v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií.
Záver: opatrenie plnené
5. Zabezpečiť, aby vo vyúčtovaní dotácií boli predkladané účtovné doklady, ktoré preukážu
príjem a použitie finančných prostriedkov z dotácie, so zreteľom na ich správnosť
a úplnosť v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: rok 2016 a trvalý
Kontrolou skutočného stavu predložených dokladov vo vyúčtovaní dotácií poskytnutých
v roku 2018 bolo zistené, že k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2018 prijímatelia
predložili účtovné doklady, ktorými preukázali príjem a použitie finančných prostriedkov
z dotácie. Overenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia dotácie v súlade so
schváleným účelom a podľa uzatvorenej zmluvy zabezpečoval vecne príslušný odbor.
Ekonomický odbor posúdil správnosť a úplnosť účtovných dokladov predkladaných
k vyúčtovaniu tak, aby všetky predložené účtovné doklady spĺňali náležitosti podľa
príslušných zákonov. V prípade neúplnosti boli prijímatelia dotácií požiadaní o opravu
príp. doplnenie vyúčtovania.
Záver: opatrenie plnené
6. Do zmlúv o poskytnutí dotácií zapracovávať povinné náležitosti definované v platnom
všeobecne záväznom nariadením o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: rok 2016 a trvalý
Kontrolou skutočného stavu – povinných náležitosti zmlúv o poskytnutí dotácií
definovaných v platnom všeobecne záväznom nariadení bolo zistené, že:
Zmluvy o poskytnutí dotácií na rok 2018 boli vypracovávané bezodkladne po schválení
dotácií a podpisované v závislosti od účelu a termínov realizácie jednotlivých projektov.
Zmluvy o poskytovaní dotácií, predkladané na podpis starostovi, boli vopred
pripomienkované odborom právnym a správy majetku. V zmluvách o poskytnutí dotácie
na rok 2018 boli zapracované povinné náležitosti definované v § 3 ods. 12 písm. a) – j)
všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2015, okrem zmluvy o poskytnutí dotácie
č. 283/2017 zo dňa 22.12.2017, zverejnenej 29.12.2017, účinnej 30.12.2017 s príjemcom
Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, Bratislava. Zmluva
neobsahovala termín realizácie. Dodatkom č. 1 k zmluve, ev. č. 60/2018 zo dňa
12.03.2018, zverejneným 04.04.2018, účinným 05.04.2018 bol doplnený čl. II o termín
realizácie.
Záver: opatrenie plnené
7. Pri poskytovaní dotácií ostatným subjektom, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom
nie je mestská časť, účtovať na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi
mimo verejnej správy v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná: vedúca ekonomického odboru
Termín: rok 2016 a trvalý
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Záverom z kontroly skutočného stavu bolo zistení, že pri poskytovanie dotácií právnickým
osobám, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom nie je mestská časť povinná osoba od
01.01.2016 postupuje v zmysle zákona o účtovníctve a v súlade s § 49 ods. 2 a § 65 ods. 4
postupov účtovania, t. j. všetky poskytované dotácie boli účtované na účte 372 – Transfery
a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy a na ťarchu účtu 586 – Náklady na
transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo
verejnej správy. Dokladom k úhrade – zaslaniu dotácie žiadateľom bol vystavený účtovný
doklad, ktorý obsahoval predpísané náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve,
správne označenie účtov, resp. predkontáciu (586/372) v súlade s postupmi účtovania.
Záver: opatrenie plnené
Dodatok č. 1 vydaný pod č. 1447/4868/2018/STARZ/LZ dňa 06.04.2018 k opatreniam na
nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam – dotácie r. 2015“ vydané pod č.
792/2758/2016/PRED/TO zo dňa 22.03.2016 - vyhodnotenie ich plnenia
Opatrenie číslo:
1. Zabezpečiť overenie:
- správnosti, úplnosti, finančného vyúčtovania zo strany ekonomického odboru
- hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia dotácie v súlade so schváleným účelom
podľa uzatvorenej zmluvy zo strany vecne príslušného odboru
bezprostredne po doručení vyúčtovania dotácie najmä u tých prijímateľov, ktorí požiadali
o dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na nasledujúci rozpočtový rok.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: trvalý
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že zodpovední zamestnanci mestskej časti
zabezpečili overenie správnosti a úplnosti finančného vyúčtovania a zároveň overili
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia dotácií v súlade so schváleným účelom a
podľa uzatvorených zmlúv bezprostredne po doručení vyúčtovania dotácie najmä u tých
prijímateľov, ktorí požiadali o dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na
rok 2019.
Záver: opatrenie plnené
2. Do vecne príslušných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaVrakuňa predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledujúci rozpočtový rok, ktoré
spĺňajú všetky podmienky pre ich poskytnutie, vrátanie overenia správnosti, úplnosti,
finančného vyúčtovania a schválenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia
dotácie v príslušnom roku v súlade so schváleným účelom podľa uzatvorenej zmluvy.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: trvalý
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že na rokovanie I. spoločnej komisie, ktorá sa
konala dňa 10.12.2018 boli predložené žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, ktoré splnili podmienky pre ich poskytnutie. Súčasne
boli na rokovanie spoločnej komisie predložené žiadosti žiadateľov, ktorým bola
poskytnutá dotácia z rozpočtu v roku 2018 a ktorí splnili podmienky pre ich poskytnutie,
vrátanie, overenia správnosti, úplnosti, finančného vyúčtovania a schválenia
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia dotácií poskytnutých v roku 2018 v súlade
so schváleným účelom podľa uzatvorenej zmluvy. V prípadoch, neúplnosti žiadostí,
zodpovední zamestnanci vyzvali žiadateľov o doplnenie predpísaných náležitosti v súlade
s platným všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015.
Záver: opatrenie plnené
3. Zmluvu o poskytnutí dotácie na nasledujúci rozpočtový rok uzatvoriť s prijímateľom, ktorý
má overenú správnosť, úplnosť, schválenú hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
dotácie v súlade so schváleným účelom podľa uzatvorenej zmluvy za predchádzajúci rok,
a ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky na konkrétny projekt alebo akciu,
s povinnosťou predložiť mestskej časti písomné vyúčtovanie dotácie vždy do 30 dní od
použitia dotácie, najneskôr však do 10. decembra kalendárneho roku, v ktorom bola
poskytnutá.
Zodpovedný: vecne príslušný vedúci odboru, resp. referátu
Termín: trvalý
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Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mestskej časti na rok 2019 bola uzatvorené s:
- Detským fondom Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, dňa
22.01.2019, ev. č. 19/2019, zverejnená 23.01.2019,
- Športovým klubom Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, dňa
21.12.2018, ev. č. 240/2018, zverejnená 08.01.2019.
Uvedeným prijímateľom bola poskytnutá dotácia na materiálno-prevádzkové náklady na
rozpočtový rok 2018 a mali povinnosť predložiť vyúčtovania dotácie do 31.01.2019.
Záver: opatrenie plnené
ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONTROLY
1. Povinná osoba dodržala lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným
zisteniam uvedených v návrhu správy č. 3/2018.
2. Povinná osoba dodržala lehotu na predloženie písomného zoznamu plnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku
kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 3/2018.
3. Opatrenia č. 1. – 7. prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 3/2016 sú
priebežne plnené.
4. Opatrenia č. 1. – 3. prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 3/2018 sú
priebežne plnené.
Správa číslo 6/2019 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly číslo 3/2018 bola vypracovaná dňa
09.08.2019 a zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa 05.09.2019.
Správa číslo 6/2019 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly číslo 3/2018 bola predložená na
rokovanie miestneho zastupiteľstva a uznesením číslo 108/IX/2019 zo dňa 24.09.2019 ju
miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
IV. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v Materskej škole, Kríková 20, 821 07
Bratislava za rok 2015 (správa č. 8/2019)
Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 o obecnom zriadení a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa číslo 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.
Cieľom kontroly bolo overiť a vyhodnotiť stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku finančnej kontroly
č. 6/2016 – z kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015.
Účelom kontroly bolo zároveň preveriť, či skutočný stav plnenia prijatých opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam, prijatých na základe finančnej
kontroly zodpovedal stavu uvádzanému v správe (vyhodnotení) prijatých opatrení.
Kontrola vykonaná v čase:

od 16.10.2018 do 09.10.2019 s prerušením

KONTROLA SKUTOČNÉHO STAVU PLNENIA A VYHODNOTENIA PRIJATÝCH
OPATRENÍ
Plnenie vydaných opatrení bolo listom č. 637/2017 zo dňa 30.06.2017 predložené v správe,
resp. zozname splnených opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku uvedenými v návrhu správy č. 6/2016.
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Opatrenie číslo:
1. Zabezpečiť súčinnosť s vecne príslušným zamestnancom mestskej časti BratislavaVrakuňa pri sumarizácií podkladov v súvislosti s doplnením zriaďovacej listiny Materskej
školy Kríková ul. č. 20 v Bratislave o náležitosti v súlade s platnou legislatívou (§ 21 ods.
9 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 22 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Doplnenie zabezpečiť dodatkom k súčasnej zriaďovacej listiny, v ktorom bude o. i. vecne
a finančne vymedzený majetok, ktorý organizácia spravuje.
Termín: do najbližšieho termínu rokovania miestneho zastupiteľstva, resp. prvý termín
v roku 2017
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že termín na doplnenie zriaďovacej listiny
o náležitosti v súlade s platnou legislatívou a následného schválenia dodatku k súčasnej
zriaďovacej listine, v ktorom mal byť o. i. vecne a finančne vymedzený majetok, ktorý
organizácia spravuje nebol dodržaný. V čase výkonu kontroly sa spracovávali dodatky z
zriaďovacím listinám pre všetky rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré budú následne doplnené o vecné a finančné
vymedzenie majetku, ktorý organizácie spravujú a to na základe výsledkov inventarizácie
k 31.12.2019 a následne predložené na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa
Opatrenie v štádiu riešenia
2. Zabezpečiť, aby účtovanie pohľadávok bolo podchytené v účtovnej evidencii v čase ich
vzniku v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/19324/2012-311 z 13. decembra
2012, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.
augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky o postupoch účtovania.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu účtovania bolo zistené, že kontrolovaný subjekt mesačný
predpis výberu rodičovských príspevkov účtoval do 9/2019 na účte 318 - pohľadávky z
nedaňových príjmov v deň úhrady na bankovom výpise. V zmysle záverov z kontroly č.
6/2016 bolo odporúčané evidenciu predpisu dokladovať k interným dokladom na
zaúčtovanie predpisu výnosu a v prípade nezaplatenia, či preplatku sledovať pohľadávky
a záväzky z tohto titulu v účtovníctve.
Záver: opatrenie plnené, mesačný predpis od 9/2019 účtovaný interným dokladom
3. Zistený rozdiel medzi priznaným a vyplateným kreditovým príplatkom za mesiace
november a december 2015 zamestnankyni vyplatiť vo výplatnom termíne za zúčtovacie
obdobie 10/2016.
Termín: najbližší výplatný termín
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že rozdiel medzi priznaným a vyplateným
kreditovým príplatkom za mesiac november a december 2015 bol zamestnankyni materskej
školy vyplatený vo výplatnom termíne za mesiac október 2016.
Záver: opatrenie splnené
4. Pri triedení príjmov a výdavkov rozpočtu zabezpečiť uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení v nadväznosti
na Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF
F/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znení jeho dodatkov.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu čerpania rozpočtu za rok 2018 bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt pri triedení príjmov a výdavkov rozpočtu zabezpečuje uplatňovanie rozpočtovej
klasifikácie v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
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klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení
v nadväznosti na Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF
F/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v znení jeho dodatkov.
Záver: opatrenie plnené
5. Zabezpečiť, aby súčasťou vystavených objednávok pri nákupoch tovarov a služieb bola
uvádzaná cena.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu vystavených a zverejnených objednávok za rok 2018 a 2019
bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vystavil a zverejnil objednávky, ktoré obsahovali
údaje o celkovej hodnote objednaného plnenia, čím postupoval v súlade s § 5b ods. 1,
písm. a) bod 3 zákona o slobode informácií, okrem objednávky ev. číslo 56/2018, ktorej
plnenie v zmysle faktúr č. 279/2018 a 280/2018 bolo vo výške 77,90 €.
Záver: opatrenie plnené
6. Zabezpečiť formálne náležitosti všetkých účtovných dokladov v súlade s § 10 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zabezpečuje účtovné
doklady (krycie listy k dodávateľským faktúram, interné doklady, pokladničné doklady,
bankové výpisy) o náležitosti v súlade s § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Záver: opatrenie plnené
7. Zabezpečiť kontrolu vecnej a formálnej správnosti faktúr a účtovných dokladov pred ich
úhradou.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že v priebehu výkonu kontroly, ktorá bola
vykonaná v čase od 08.06.2016 do 14.10.2016, bol v informačnom systéme IS SAMO
upravený a doplnený vzor krycieho listu k dodávateľským faktúram tak, aby kontrolovaný
subjekt mohol o. i. vykonávať kontrolu vecnej a formálnej správnosti dodávateľských faktúr
pred ich úhradou. V kontrolovanom období jún – september 2018 boli vystavované účtovné
doklady - formulár likvidačného listu k dodávateľským faktúram, ktoré obsahovali o. i.
údaj, že faktúra bola preskúmaná po vecnej a formálnej správnosti, v súlade s článkom 5
a článkom 7 bod 3) smernice pre obeh účtovných dokladov.
Záver: opatrenie plnené
8. Zabezpečiť, výkon úplnej fyzickej a dokladovej inventúry. Inventarizáciu majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonávať v súlade s ustanoveniami zákona
o účtovníctve s dôrazom, aby inventúrne súpisy a následne inventarizačné zápisy všetkého
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obsahovali zákonné náležitosti.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené:
17.1. V zmysle zákona o účtovníctve a Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR
Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a majetkom
vlastným zo dňa 11.12.2012, starosta mestskej časti vydal príkaz č. 1/2018 zo dňa
31.10.2018 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2018. Inventarizácia materskej školy bola
vykonaná na základe Príkazu riaditeľky č. 10/2018 zo dňa 08.11.2018 s odvolaním
na vydaný Príkaz starostu č. 1/2018. Podľa príkazu starostu riaditelia rozpočtových
organizácií zodpovedali za vykonanie inventarizácie v stanovených termínoch a v 1
kópii mali predložiť mestskej časti dokumentáciu z inventarizácie do 18.01.
nasledujúceho roka po vykonaní inventarizácie a mali ju vykonať minimálne
v rozsahu a termínoch určených príkaze starostu.
17.2. Pre účely vykonania inventarizácie boli dňa 08.11.2018 menovaní členovia hlavnej
inventarizačnej, likvidačnej komisie a čiastkových inventarizačných komisií v zložení:
predseda komisie a dvaja členovia komisie.
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17.3. V príkaze riaditeľky bola určená povinnosť hlavnej inventarizačnej komisie súhrnne
vyhotoviť výsledky inventarizácie, vrátane návrhov na opatrenia do 15. januára tak,
aby výsledky inventarizácie boli zaúčtované do účtovnej závierky 2018.
17.4. Príkaz riaditeľky obsahoval termíny spracovania inventarizácie majetku a záväzkov,
neobsahoval však termín pre vyhotovenie a odovzdanie inventarizačných súpisov
a inventarizačných zápisov po skončení fyzickej a dokladovej inventarizácie zo
strany čiastkových inventarizačných komisií.
17.5. V súvislosti s výkonom kontroly inventarizácie majetku a záväzkov bola preverená
súvaha materskej školy ako súčasť účtovnej závierky k 31.12.2018 a porovnaná so
zostatkami majetkových účtov (neobežnom majetku) s hlavnou knihou. V rámci
kontroly nebol zistený rozdiel medzi fyzickým stavom podľa inventúrneho súpisu
majetku a účtovným stavom v hlavnej knihe k stavbám a samostatne hnuteľným
veciam.
17.6. Inventarizácie majetku a záväzkov u ostatného, ako neobežného majetku bola
zahájená dňom 03.12.2018 a ukončená dňom 31.12.2018, pričom materská škola ešte
v mesiaci december účtovala o pohyboch na jednotlivých účtoch.
17.7. V inventúrnych súpisoch nebolo uvedené meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby za príslušný druh majetku, tak ako to ukladá § 30 ods. 2 písm. e) zákona
o účtovníctve.
17.8. Pri kontrole dokladov z inventarizácie
bolo zistené, že nebola vykonaná
inventarizácia účtu 325 – ostatné záväzky, k inventarizačným zápisom (účty 211, 221,
222, 381, 351, 321, 324 000, 331, 336, 342) neboli priložené stavy vykázané
v účtovníctve (kontá účtov), k účtu 472 záväzky zo sociálneho fondu nebol priložený
výpis bankového účtu k 31.12.2018.
17.9. Záverečná správy hlavnej inventarizačnej komisie o priebehu a výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 2018
bola vyhotovená dňa 08.02.2019, čo nebolo v súlade s príkazom starostu a príkazom
riaditeľky.
17.10. V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky
pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších opatrení sa
účtovné výkazy predkladajú do informačného systému RISSAM v termíne do 5.
februára nasledujúceho účtovného obdobia. Materská škola importovala účtovnú
závierku (súvaha a výkaz ziskov a strát) do informačného systému dňa 22.01.2019, t.
j. ešte pred termínom, kedy bola ukončená inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
17.11. Proces a výsledok inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2018, ako finančnej operácie, bol overený základnou finančnou kontrolou
podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o finančnej kontrole, ktorým je ochrana majetku
v správe alebo vlastníctve orgánu verejnej správy a jeho súlad s osobitnými
predpismi - zákonom o účtovníctve, účtovnými postupmi a vnútorným predpisom, t. j.
príkazom riaditeľky.
Záver: kontrolou neboli zistené nedostatky závažného charakteru a opatrenie plnené
čiastočne
9.

Vydať novú internú smernicu k aplikácií platného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín: 30.11.2016
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vydal Smernicu o
slobodnom prístupe k informáciám číslo 4/2016 zo dňa 28.10.2016.
Záver: opatrenie splnené

26

10. Zabezpečiť zverejnenie povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 zákona o informáciách
na webovú stránku materskej školy.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že:
10.1. Povinné informácie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona o slobode
informácií má kontrolovaný subjekt upravené v Smernici o slobodnom prístupe
k informáciám číslo 4/2016 zo dňa 28.10.2018, zverejnenej na webovom sídle.
10.2. Kontrolovaný subjekt, ako povinná osoba, mal v čase výkonu kontroly plnenia
opatrení čiastočne splnenú povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode
informácií.
Na svojom webovom sídle nemal zverejnené povinné informácie
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií, t. j. spôsob zriadenia povinnej
osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.
10.3. Kontrolovaný subjekt mal v čase výkonu kontroly plnenia opatrení čiastočne splnenú
povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií.
Na svojom webovom sídle mal zverejnené vnútorné predpisy:
 Školský poriadok materskej školy platný od 04.septembra 2017
 Interná smernica o mesačných príspevkoch zákonných zástupcov číslo 3/2019 zo
dňa 26.08.2019.
 Internú smernicu o zásadách prijímania detí do materskej školy číslo 3/2018 zo
dňa 16.04.2019.
 Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám číslo 4/2016 zo dňa 28.10.2016.
 Smernicu upravujúcu postup prešetrovania, vybavovania a kontroly vybavovania
sťažností v materskej škole číslo 2/2019 zo dňa 27.06.2019.
10.4. Kontrolovaný subjekt nemal v čase výkonu kontroly plnenia opatrení zverejnený na
svojom webovom sídle prehľad predpisov (§ 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode
informácií), podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.
Záver:
- počas výkonu kontroly plnenia opatrení kontrolovaný subjekt zabezpečil zverejnenie
povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií na svojom
webovom sídle
- opatrenie splnené
11. Dodržiavať § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, najmä dodržiavať zásady
zverejňovania zmluvy bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, po podpísaní všetkých
zúčastnených alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného
orgánu.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že:
- vo zverejnených zmluvách za rok 2018 a 2019 bol zistený formálny
nedostatok - v zmluve č. 19/2018 a 20/2018 bol nesprávne uvedený dátum uzatvorenia
zmluvy
- kontrolovaný subjekt od roku 2018 dodržiava zásadu zverejňovania zmlúv bez
zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy, resp. po podpísaní zúčastnených strán
v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií.
Odporúčanie:
do zmlúv doplniť nové znenie týkajúce sa platnosti a účinnosti zmluvy, ktoré nastáva dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Záver: opatrenie plnené
12. Dodržiavať § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná
osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje uvedené o vyhotovenej objednávke
tovarov, služieb a prác uvedené pod bodmi 1. – 7.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt od roku 2017 zverejňuje
údaje o vyhotovených objednávkach v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode
informácií. Za rok 2017 kontrolovaný subjekt vystavil spolu 102, za rok 2018 75 a za rok
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2019 47 objednávok. Kontrolovaný subjekt vystavoval a zverejňoval objednávky, ktoré
obsahovali údaje o celkovej hodnote objednaného plnenia, čím postupoval v súlade s § 5b
ods. 1, písm. a) bod 3 zákona o slobode informácií, okrem objednávky ev. číslo 56/2018,
ktorej plnenie v zmysle faktúry č. 279/2018 a 280/2018 bolo vo výške 77,90 €.
Záver: opatrenie plnené
13. Dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií,
v zmysle ktorého údaje
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác povinná osoba zverejní do desiatich
pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác a to neplatí ak
objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou.
Úloha: trvalá
Kontrola skutočného stavu vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác za rok 2018
a 2019:
tým, že kontrolovaný subjekt nezverejnil vystavené objednávky číslo:
 za rok 2018 čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 38, 42, 43,
44, 47, 48, 49, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
 za rok 2019 čísla: 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, nepostupoval v súlade s § 5b ods. 2
zákona o slobode informácií, t. j. nedodržal lehotu na ich zverejnenie.
Záver: opatrenie plnené čiastočne
14. Dodržiavať § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná
osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary a služby a práce
uvedené pod bodmi 1. – 7.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že pri zverejňovaní dodávateľských faktúr za rok
2018 a 2019 kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle zverejňoval v štruktúrovanej
forme najmä údaje uvedené v § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Záver: opatrenie plnené
15. Dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého faktúry musia byť
zverejnené do 30 dní odo dňa zaplatenia.
Úloha: trvalá
Kontrolou skutočného stavu zverejňovania faktúr bolo zistené, že:
15.1. kontrolovaný subjekt prijaté a evidované faktúry za tovary, služby a práce v roku
2019 zverejňoval do 30 dní odo dňa ich zaplatenia v súlade s § 5b ods. 2 zákona
o slobode informácií, čím dodržal lehotu na ich zverejnenie.
15.2. kontrolovaný subjekt prijaté a evidované faktúry za tovary, služby a práce v roku
2018 zverejňoval do 30 dní odo dňa ich zaplatenia v súlade s § 5b ods. 2 zákona
o slobode informácií, čím dodržal lehotu na ich zverejnenie, okrem faktúr ev. číslo
1/2018 – 8/2018.
Záver: opatrenie plnené čiastočne
16. Vydať novú smernicu o finančnej kontrole z dôvodu, že od 01.01.2016 nadobudol účinnosť
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorým bol zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Termín: do 30.11.2016
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vydal dňa 05.06.2017
Smernicu upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Materskej škole
Kríková 20 v Bratislave číslo 1/2017.
Záver: opatrenie splnené
17. Finančnú kontrolu vykonávať pri každej finančnej operácií v súlade s § 7 zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Overovať, či je pripravovaná finančná operácia v
súlade so schváleným rozpočtom, zmluvami, inými rozhodnutiami o hospodárení s
verejnými prostriedkami a so všeobecne záväznými vnútornými predpismi. Úloha: trvalá
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Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že:
17.1. kontrolovaný subjekt zabezpečuje vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so
zákonom o finančnej kontrole a príslušnými platnými smernicami. Pred vykonaním
finančných operácií súvisiacich s úhradou dodávateľských faktúr od roku 2015
kontrolovaný subjekt overuje ich súlad s rozpočtom, osobitnými predpismi,
uzatvorenými zmluvami, objednávkami a vnútornými predpismi v súlade s § 7
platného zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
17.2. na vybranej vzorke finančných operácii, ktoré sa týkali hotovostných a bezhotovostných
príjmov a výdavkov, zaradenia a vyradenia majetku, odpisovania majetku, správnosti
výpočtu mzdových prostriedkov, náhrad a odvodov do príslušných poisťovní a fondov
kontrolovaný subjekt zabezpečil výkon základnej finančnej kontroly v súlade s § 7
platného zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Záver: opatrenie plnené
18.

Zosúladiť interné normatívne akty – interné smernice s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a so zmenou legislatívy zabezpečovať ich aktualizáciu.
Termín: priebežne so zmenou legislatívy
Kontrolou skutočného stavu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt priebežne zabezpečuje
aktualizáciu interných smerníc.
Záver: opatrenie priebežne plnené

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONTROLY
1. Povinná osoba dodržala lehotu na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným zisteniam
uvedených v návrhu správy č. 6/2016.
2. Povinná osoba dodržala lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku
kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 6/2016.
3. Opatrenia č. 1 prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 6/2016 je v štádiu
riešenia.
4. Opatrenia č. 3, 9, 10, 16 prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy č. 6/2016 boli splnené.
5. Opatrenia č. 2, 4 – 8, 11 – 15, 17 – 18 prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z návrhu správy
č. 6/2016 sú priebežne, resp. čiastočne plnené.
Správa číslo 8/2019 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
prijatých na základe predchádzajúcej kontroly číslo 6/2016 - Kontroly hospodárenia
v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok
2015 bola vypracovaná dňa 10.10.2019 a zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa
14.10.2019.
Správa číslo 8/2019 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
prijatých na základe predchádzajúcej kontroly číslo 6/2016 bola predložená na rokovanie
miestneho zastupiteľstva a uznesením číslo 125/X/2019 zo dňa 03.12.2019 ju miestne
zastupiteľstvo zobralo na vedomie a zároveň uložilo riaditeľkám rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
 zabezpečiť zverejnenie povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o slobode informácií“),
 dodržiavať § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, najmä dodržiavať zásady zverejňovania
zmluvy bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, po podpísaní všetkých zúčastnených
alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu,
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 dodržiavať § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná
osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje uvedené o vyhotovenej objednávke
tovarov, služieb a prác uvedené pod bodmi 1. – 7,
 dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého údaje o vyhotovenej
objednávke tovarov, služieb a prác povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo
dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác a to neplatí ak objednávka súvisí
s povinne zverejňovanou zmluvou,
 dodržiavať § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná
osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary a služby a práce
uvedené pod bodmi 1. – 7,
 dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého faktúry musia byť
zverejnené do 30 dní odo dňa zaplatenia.
Termín: trvalý
V. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj
(správa č. 9/2019)
Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona. o obecnom zriadení a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa číslo 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj.
Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie legislatívy a platných noriem mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa so zameraním na dodržiavanie podmienok na efektívnosť výberu,
poskytnutie a použitie verejných prostriedkov.
Kontrolované obdobie:
Kontrola vykonaná v čase:

od 01.07.2017 do 30.09.2019
od 10.10.2019 do 29.10.2019

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nasledovných zákonov
a nariadení:
 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d bod 2 písm. d).
 Zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov.
 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov (ďalej len „štatút“).
 Zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“).
 Zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o miestnom poplatku za rozvoj“).
 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).
 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa
28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
účinného od 01.07.2017 (ďalej len a „všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017“).
 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy“).
 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).
 Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej
kontrole“).
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A. KONTROLA ROZHODNUTÍ O VYRÚBE MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ
Evidencia poplatníkov
Evidencia poplatníkov je spracovaná v informačnom systéme - module „Dane a poplatky“ a je
jeho základnou evidenciou. Obsahuje identifikačné a daňové údaje o všetkých poplatníkoch
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, slúži na výpočet a sledovanie úhrad vyrubeného poplatku. Na
evidenciu poplatníkov sú napojené ďalšie evidencie s doplňujúcimi údajmi ako napr. sankčné
úroky. Uvedená evidencia obsahuje všetky podstatné náležitosti spĺňajúce predpísané poplatkové
atribúty pre riadny výkon predmetnej kontroly.
A. 1. Kontrolou bolo zistené, že:
mestská časť Bratislava-Vrakuňa, ako správca miestneho poplatku za rozvoj v zmysle § 4
ods. 1 daňového poriadku, § 12 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj a všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2017 vyrubila na základe právoplatných stavebných povolení
a právoplatných rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením (ďalej len
„stavebné povolenie“) v kontrolovanom období celkom 96 rozhodnutí, z toho:
 8 rozhodnutí v roku 2017, z toho podané 1 odvolanie
 66 rozhodnutí v roku 2018, z toho podané 2 odvolania
 22 rozhodnutí do 30.09.2019.
Oprávnená osoba vykonala kontrolu vydaných rozhodnutí o výrube miestneho poplatku za
rozvoj za roky 2017, 2018 a 2019 (do 30.09.2019), ktoré nadobudli právoplatnosť v lehote
kontrolovaného obdobia. Kontrolou boli preverené:
 rozhodnutia stavebného úradu (stavebné povolenia) s vyznačením nadobudnutia
právoplatnosti, vydané podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, ako
neoddeliteľnej súčasti rozhodnutí, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyrubila
miestny poplatok za rozvoj,
 rozhodnutia, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyrubila miestny poplatok za
rozvoj so zameraním na ich náležitosti (ďalej len „rozhodnutia“).
A. 2. Rok 2017 – kontrolné zistenia rozhodnutí o vyrúbe miestneho poplatku za rozvoj
Kontrolou 8 vydaných rozhodnutí, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyrubila
miestny poplatok za rozvoj za rok 2017 bolo zistené:
1. Všetky rozhodnutia boli vyrubené na základe predložených právoplatných stavebných
povolení, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie.
2. Všetky vydané rozhodnutia obsahovali predpísané náležitosti.
3. Ku všetkým vydaným rozhodnutiam boli priložené doručenky s dátumom prevzatia
rozhodnutia (podklad pre vyznačenie právoplatnosti).
4. Na všetkých rozhodnutiach bola vyznačená právoplatnosť v súlade s § 72 ods. 3
daňového poriadku platného do 31.12.2017.
5. Vo všetkých rozhodnutiach bola, na základe predložených stavebných povolení,
správne vykázaná výmera nadzemnej časti podlahovej plochy, ktorá bola predmetom
poplatku za rozvoj.
6. Poplatok za rozvoj bol vo všetkých rozhodnutiach vypočítaný v súlade s § 8 ods. 1
zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
7. Voči rozhodnutiu č. 2017/14096/34/1 zo dňa 17.08.2017, prevzaté dňa 25.08.2017,
poplatník (VS 14 096) v lehote dňa 06.09.2017 podal odvolanie, ktoré mestská časť
Bratislava-Vrakuňa postúpila odvolaciemu orgánu – Finančnému riaditeľstvu SR.
Dňa 04.12.2017 bolo do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
doručené rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, ktorým odvolací orgán potvrdil
správnosť vydaného rozhodnutia, pričom vyznačil právoplatnosť tohto rozhodnutia
s dátumom 22.11.2017.
8. Povinná osoba vydané rozhodnutia o miestnom poplatku za rozvoj overila základnou
finančnou kontrolou v zmysle zákona o finančnej kontrole a v súlade s interným
predpisom – Finančná kontrola v podmienkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 5/EO/2016, platná od 01.07.2016.
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A. 3. Rok 2018 – kontrolné zistenia rozhodnutí o vyrúbe miestneho poplatku za rozvoj
Kontrolou 66 vydaných rozhodnutí, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyrubila
miestny poplatok za rozvoj za rok 2018 bolo zistené:
1. Všetky rozhodnutia boli vyrubené na základe predložených právoplatných stavebných
povolení, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie.
2. Všetky vydané rozhodnutia obsahovali predpísané náležitosti.
3. Tým, že v rozhodnutiach u poplatníkov VS 13 965, 14 229, 14 230, 14 231, 14 232,
14 233 a 14 234 bola uvedená 15 dňová lehota na podanie odvolania odo dňa
doručenia rozhodnutia, správca dane nepostupoval v súlade s § 72 ods. 3 zákona
č. 267/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa daňový poriadok, v zmysle ktorého bola
s účinnosťou od 01.01.2018 upravená lehota na podanie odvolania z pôvodných 15 na
30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
4. V rozhodnutí č. 2018/14233/34/1 zo dňa 25.01.2018 bola nesprávne uvedená
právoplatnosť stavebného povolenia dňa 24.01.2017, pričom stavebné povolenie
nadobudlo právoplatnosť 24.01.2018.
5. V rozhodnutiach č. 2018/14295/34/1 zo dňa 18.04.2018 a č. 2018/14295/34/1 zo dňa
18.04.2018 bola nesprávne uvedená právoplatnosť stavebného povolenia dňa
24.01.2018, pričom stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.01.2018.
6. K rozhodnutiam boli priložené doručenky s dátumom prevzatia rozhodnutia (podklad
pre vyznačenie právoplatnosti), okrem poplatníkov 14 478, 14 487 a 14 488, ktorí si
zásielku neprevzali v odbernej lehote. Povinná osoba u týchto poplatníkov uplatnila tzv.
fikciu doručenia. Poplatníkom – právnickým osobám VS 14 349 a 14 485 boli
rozhodnutia doručené do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky
s uplatnením fikcie doručenia, t. z. elektronická správa sa považuje za doručenú, ak
prijímateľ potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota 15 dní
a notifikáciu o doručení prijímateľ v lehote nepotvrdí.
7. Na všetkých rozhodnutiach bola správne vyznačená právoplatnosť v súlade s § 72 ods.
3 daňového poriadku platného od 01.01.2018.
8. Vo všetkých rozhodnutiach bola, na základe predložených stavebných povolení,
správne vykázaná výmera nadzemnej časti podlahovej plochy, ktorá bola predmetom
poplatku za rozvoj, okrem rozhodnutia u poplatníka VS 14 277, ktorý v lehote podal
odvolanie doručené dňa 10.04.2018. Správca poplatku po posúdení odvolania vydal
v tejto veci dňa 24.04.2018 nové rozhodnutie, v ktorom napadnuté rozhodnutie zo dňa
15.03.2018 v dotknutej časti týkajúcej sa výmery nadzemnej časti podlahovej plochy
zmenil. Rozhodnutie prevzaté 07.05.2018 a právoplatnosť nadobudlo dňa 06.06.2018.
9. Voči rozhodnutiu č. 2018/14312/34/1 zo dňa 10.05.2018, prevzaté dňa 21.05.2018,
poplatník (VS 14 312) v lehote dňa 30.05.2018 podal odvolanie, ktoré doručeným
listom dňa 04.06.2018 stiahol.
10. Poplatok za rozvoj bol v rozhodnutiach vypočítaný v súlade s odsekmi § 8 zákona
o miestnom poplatku za rozvoj.
11. V prípadoch, keď stavbu uskutočňovali viacerí stavebníci uvedení v stavebnom
povolení, správca dane postupoval v súlade s § 5 ods. 3 zákona o miestnom poplatku
a vyrubil im poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, ak sa nedohodli inak. Išlo
o poplatníkov VS 13 965 a 14 232, VS 14 295 a 14 296, VS 14 314 a 14 315, VS 14 331
a 14 332.
12. V súlade s § 9 ods. 5 zákona o miestnom poplatku správca dane, na základe doručenej
žiadosti zo dňa 18.07.2018, určil poplatníkovi VS 14 368 platenie poplatku za rozvoj
v štyroch splátkach, pričom splatnosť splátok určil v lehotách v rozhodnutí, ktorým
o platení v splátkach rozhodol.
13. Povinná osoba vydané rozhodnutia o miestnom poplatku za rozvoj overila základnou
finančnou kontrolou v zmysle zákona o finančnej kontrole a v súlade s interným
predpisom – Finančná kontrola v podmienkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 5/EO/2016, platná od 01.07.2016.
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A. 4. Rok 2019 – kontrolné zistenia rozhodnutí o vyrúbe miestneho poplatku za rozvoj
Kontrolou 22 vydaných rozhodnutí, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyrubila
miestny poplatok za rozvoj za rok 2019 bolo zistené:
1. Všetky rozhodnutia boli vyrubené na základe predložených právoplatných stavebných
povolení, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie.
2. Všetky vydané rozhodnutia obsahovali predpísané náležitosti:
3. K rozhodnutiam boli priložené doručenky s dátumom prevzatia rozhodnutia (podklad
pre vyznačenie právoplatnosti), okrem poplatníka 14 487, ktorý si zásielku neprevzal
v odbernej lehote. Povinná osoba u poplatníka uplatnila tzv. fikciu doručenia.
Poplatníkom – právnickým osobám VS 14 519, 14 568 a 14 600 boli rozhodnutia
doručené do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky s uplatnením fikcie
doručenia, t. z. elektronická správa sa považuje za doručenú, ak prijímateľ potvrdí
notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota 15 dní a notifikáciu
o doručení prijímateľ v lehote nepotvrdí.
4. Na všetkých rozhodnutiach bola správne vyznačená právoplatnosť v súlade s § 72 ods.
3 daňového poriadku platného od 01.01.2018.
5. Vo všetkých rozhodnutiach bola, na základe predložených stavebných povolení,
správne vykázaná výmera nadzemnej časti podlahovej plochy, ktorá bola predmetom
poplatku za rozvoj.
6. Poplatok za rozvoj bol v rozhodnutiach vypočítaný v súlade s odsekmi § 8 ods. 1
zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
7. V prípadoch, keď stavbu uskutočňovali viacerí stavebníci uvedení v stavebnom
povolení, správca dane postupoval v súlade s § 5 ods. 3 zákona o miestnom poplatku
a vyrubil im poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, ak sa nedohodli inak. Išlo
o poplatníkov VS 11 110 a 14 567, VS 14 604 a 14 605.
8. V súlade s § 9 ods. 5 zákona o miestnom poplatku správca dane, na základe doručenej
žiadosti zo dňa 12.06.2019, určil poplatníkovi VS 14 626 platenie poplatku za rozvoj
v štyroch splátkach, pričom splatnosť splátok určil v lehotách v rozhodnutí, ktorým
o platení v splátkach rozhodol.
9. Povinná osoba vydané rozhodnutia o miestnom poplatku za rozvoj overila základnou
finančnou kontrolou v zmysle zákona o finančnej kontrole a v súlade s interným
predpisom – Finančná kontrola v podmienkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
5/EO/2016.
B. Kontrola úhrad platieb miestneho poplatku za rozvoj
Oprávnená osoba preverila kontrolnou činnosťou všetky platby pripísané na účet mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za kontrolované obdobie a každého poplatníka.
Predpis poplatku (v €)

SPOLU

2017

2018

2019

62 550,00

199 025,00

81 540,00

Uhradené (v €)

2017
62 550,00

SPOLU

2018

2019

193 505,00

61 663,00

Neuhradené k 30.09.2019 (v €)

2017
0,00

343 115,00

317 718,00
SPOLU

2018

2019

5 520,00

19 877,00

25 397,00

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že k 30.09.2019 mestská časť Bratislava-Vrakuňa, ako správca
miestneho poplatku za rozvoj, evidoval neuhradený poplatok celkom vo výške 25 397,00 €,
z toho po lehote splatnosti 16 570,00 €.
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B. 1. Kontrolné zistenia – účtovanie a rozpočtovanie
1. Povinná osoba účtovala o pohyboch na samostatnom bankovom účte, v súlade s čl. 91
ods. 3 štatútu, pričom neviedla samostatnú analytiku, podľa ktorej by bolo možné
identifikovať, z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci poplatku.
2. Povinná osoba účtovala o pohyboch na samostatnom bankovom účte k ultimu
posledného dňa príslušného mesiaca z dôvodu, že cyklus zasielania výpisov bol, na
základe žiadosti zo dňa 11.10.2016, dohodnutý raz mesačne.
3. Tým, že povinná osoba príjem miestneho poplatku za rozvoj, ako aj odvod
prislúchajúceho percentuálneho podielu prijatého z miestneho poplatku za rozvoj
v prospech hlavného mesta, do plnenia rozpočtu vykazovala k poslednému dňu
príslušného mesiaca, nepostupovala v súlade s § 13 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého (druhá veta) „Na zaradenie príjmu
alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu VÚC v rozpočtovom roku je
rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce....“
4. Na základe odporúčania povinnej osoby bol uvedený nedostatok počas výkonu kontroly
odstránený a cyklus zasielania bankových výpisov bol, na základe žiadosti s bankou,
dohodnutý po každej transakcii.
B. 2. Rok 2017 - kontrolné zistenia a odporúčania – úhrada platieb miestneho poplatku
za rozvoj
1. Poplatníci VS 80, 14 171, 14 199 neuhradili vyrubený poplatok za rozvoj v termíne
jeho splatnosti t. j. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Povinná osoba voči poplatníkom VS 80, 14 171, 14 199 nevyrubila podľa § 156 ods. 1
písm. a) daňového poriadku úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho
poplatku za rozvoj v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Na základe kontrolných zistení roku 2017:
1. Bol kontrolovaný subjekt upozornený na § 156 ods.1 písm. a) daňového poriadku,
v zmysle ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový
subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo
v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane..1/
2. Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) daňového
poriadku v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť poplatníkom VS
80, 14 171, 14 199 úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku
v lehote určenej v rozhodnutiach.
B. 3. Rok 2018 - kontrolné zistenia a odporúčania – úhrada platieb miestneho poplatku
za rozvoj
1. Poplatníci VS 4 842, 11 544, 13 965, 14 230, 14 232, 14 278, 14 295, 14 296, 14 309,
14 330, 14 368, 14 408, 14 478, 14 484, 14 485, 14 487 a 14 488 neuhradili vyrubený
poplatok za rozvoj v termíne jeho splatnosti t. j. do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Povinná osoba k 30.09.2019 eviduje nedoplatky po lehote
splatnosti u poplatníkov VS 11 544 a 14 232 v celkovej výške 5 520,00 €.
2. Povinná osoba poplatníkom VS 4 842, 11 544, 13 965, 14 230, 14 232, 14 278, 14 309,
14 368, ktorí neuhradili poplatok v lehote splatnosti, zaslala výzvy na úhradu
nedoplatkov v náhradnej lehote s upozornením, že po uplynutí náhradnej lehoty
a neuhradení poplatku, prikročí k exekučnému konaniu v zmysle § 88 daňového poriadku.
3. Povinná osoba voči poplatníkom VS 4 842, 13 965, 14 278, 14 295, 14 296, 14 309,
14 330, 14 368 a 14 478 vyrubila podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku úrok
z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku za rozvoj v lehote 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. K 30.09.2019 poplatníci VS 4842, 14 309
14 478 neuhradili vyrubený úrok z omeškania a poplatník VS 14 330 uhradil o 0,92 €
menej.
1/

V zmysle § 12 ods. 3 zákona o miestnom poplatku „Na správu poplatku za rozvoj sa vzťahuje osobitný predpis, ak § 5, § 9 až 11
tohto zákona neustanovujú inak., ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
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4. Povinná osoba voči poplatníkom VS 14 230, 14 408 14 484, 14 485, 14 487 a 14 488
nevyrubila podľa § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku úrok z omeškania z dôvodu
nezaplatenia miestneho poplatku za rozvoj v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5. Nakoľko poplatník VS 14 368 nedodržal lehoty určené v rozhodnutí, správca dane,
v zmysle § 156 ods. 2 daňového poriadku, rozhodnutím zo dňa 15.07.2019 vyrubil úrok
z omeškania, ktorý poplatník uhradil dňa 15.07.2019.
Na základe kontrolných zistení roku 2018:
1. Bol kontrolovaný subjekt upozornený na § 156 ods.1 písm. a) daňového poriadku,
v zmysle ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový
subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v
lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane..13/
2. Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané poplatníkom VS 11 544 a 14 232, ktorí
neuhradili poplatok ani v náhradnej lehote v zmysle zaslaných výziev prikročiť
k exekučnému konaniu v zmysle § 88 daňového poriadku. Následne vyrubiť
poplatníkom úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku v lehote
určenej v rozhodnutiach, resp. v náhradnej lehote.
3. Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) daňového
poriadku v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť poplatníkom VS
14 230, 14 408, 14 484, 14 485, 14 487 a 14 488
úrok z omeškania z dôvodu
nezaplatenia miestneho poplatku v lehote určenej v rozhodnutiach.
B. 4. Rok 2019 - kontrolné zistenia a odporúčania – úhrada platieb miestneho poplatku
za rozvoj
1. Poplatníci VS 14 330, 14 487, 14 567, 14 600 neuhradili vyrubený poplatok za rozvoj
v termíne jeho splatnosti t. j. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Povinná osoba poplatníkovi VS 14 567, ktorý neuhradil poplatok v lehote splatnosti,
zaslala výzvu na úhradu nedoplatku v náhradnej lehote s upozornením, že po uplynutí
náhradnej lehoty a neuhradení poplatku, prikročí k exekučnému konaniu v zmysle
§ 88 daňového poriadku.
3. Povinná osoba poplatníkom VS 14 330 a 14 600, ktorí neuhradili poplatok v lehote
splatnosti, nezaslala výzvu na úhradu nedoplatku v náhradnej lehote.
4. Povinná osoba voči poplatníkom VS 14 487 a 14 567 nevyrubila podľa § 156 ods. 1
písm. a) daňového poriadku úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho
poplatku za rozvoj v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Na základe kontrolných zistení roku 2019:
1. Bol kontrolovaný subjekt upozornený na § 156 ods. 1 písm. a) daňového poriadku,
v zmysle ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový
subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo
v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane..13/
2. Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané poplatníkom VS 14 330 a 14 600, ktorí
neuhradili poplatok v lehote splatnosti, zaslať výzvu na úhradu nedoplatku
v náhradnej lehote s upozornením, že po uplynutí náhradnej lehoty a neuhradení
poplatku, prikročí k exekučnému konaniu v zmysle § 88 daňového poriadku. Následne
vyrubiť poplatníkom úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku
v lehote určenej v rozhodnutiach.
3. Kontrolovanému subjektu bolo odporúčané v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) daňového
poriadku v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť poplatníkom VS
14 487, 14 567 úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku v lehote
určenej v rozhodnutiach.
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C. Kontrola prerozdelenia a poukazovania výnosu z poplatku za rozvoj v zmysle štatútu
V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o miestnom poplatku prerozdelenie výnosu z
poplatku za rozvoj medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskými časťami
určuje štatút. Dodatkom č. 12 k štatútu, s účinnosťou od 01.01.2017, bol doplnený o. i. čl. 91 ods.
1 o písm. c), v ktorom sa ustanovilo rozdelenie výnosu miestneho poplatku za rozvoj medzi
rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre
rozpočty mestských častí, pričom nebol pre mestské časti určený termín pre poukázanie
percentuálneho podielu prijatého z miestneho poplatku za rozvoj v prospech hlavného mesta SR
Bratislavy. Dodatkom č. 16 k štatútu, s účinnosťou od 01.07.2018, bol v čl. 91 doplnený nový
odsek, v ktorom bol určený termín poukázania platieb od mestských častí na účet hlavného
mesta, ako aj povinnosť mestských častí poskytnúť hlavnému mestu rozpis uhradených platieb
miestneho poplatku za rozvoj a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik
poplatkovej povinnosti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj
v uplynulom kalendárnom štvrťroku majú mestské časti poukázať na účet hlavného mesta
najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Zároveň bola doplnená lehota a spôsob
vrátenia príslušnej časti prijatého miestneho poplatku za rozvoj v prípade, že mestská časť vráti
prijatý poplatok späť poplatníkovi.
Oprávnená osoba preverila kontrolnou činnosťou súlad zostatkov vedených v zostavách podľa
poplatníkov, ako aj skutočné finančné toky za obdobie spätne po jednotlivých štvrťrokoch
kontrolovaného obdobia. Vyčíslený a odvedený percentuálny podiel rozvojového poplatku,
prislúchajúci hlavnému mestu za sledované obdobie, zohľadňoval skutočne pripísané príjmy
z miestneho poplatku za rozvoj v prospech účtu mestskej časti a proporčne zohľadňoval prípadné
splácanie poplatku v splátkach.
Prehľad prerozdeľovania príjmu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z výnosu miestneho poplatku za rozvoj
v prospech účtu hlavného mesta a termíny ich odvodu vykazuje nasledovný prehľad:
úhrada poplatku
za rozvoj spolu

68 % mestská
časť

32 % hlavné
mesto

IV. Q 2017

21 030,00

14 300,40

6 729,60

I.Q. 2018

101 500,00

69 020,00

32 480,00

32 480,00 €

neurčený

02.09.2019

II.Q. 2018

23 930,00

16 272,40

7 657,60

7 657,60 €

neurčený

02.09.2019

III.Q. 2018

31 255,00

21 253,40

10 001,60

10 001,60 €

31.10.2018/*

02.09.2019

IV.Q. 2018

25 980,00

17 666,40

8 313,60

8 313,60 €

31.01.2019/*

02.09.2019

I.Q. 2019

39 000,00

26 520,00

12 480,00

12 480,00 €

30.04.2019/*

01.07.2019

II.Q. 2019

49 495,00

33 656,60

15 838,40

15 838,40 €

31.07.2019

25.07.2019

III.Q. 2019

25 528,00

17 359,04

8 168,96

x

x

x

SPOLU
317 718,00
*/ termín nedodržaný

216 048,24

101 669,76

93 500,80

x

x

obdobie

odvod hlavnému
mestu

5 449,60 €
1 280,00 €

Termín určený
podľa štatútu

neurčený

dátum
odvodu

29.12.2017
02.09.2019

KONTROLNÉ ZISTENIA
1. Povinná osoba, v súlade s čl. 91 ods. 3 štatútu poskytla hlavnému mestu SR Bratislava rozpis
uhradených platieb miestneho poplatku za rozvoj, identifikáciu príslušného rozhodnutia,
ktoré zakladali vznik poplatkovej povinnosti, výšku pripísaných poplatkov podľa poplatníka
s dátumom jeho prijatia na účet mestskej časti. Neoddeliteľnou súčasťou sprievodnej
dokumentácie boli aj fotokópie rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj.
2. Povinná osoba nedodržala termín pre poukázanie prislúchajúceho percentuálneho podielu
prijatého z miestneho poplatku za rozvoj za III. Q 2018, IV. Q 2018 a I. Q 2019, t. j. odvod
nezaslala najneskôr v termíne do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka v zmysle čl. 91
ods. 3 štatútu.
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Na základe kontrolných zistení bolo kontrolovanému subjektu odporúčané zasielať
prislúchajúci percentuálny podiel z prijatého z miestneho poplatku za rozvoj v súlade s termínom
určeným v čl. 91 ods. 3 štatútu.
ZÁVER:
Nakoľko boli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bol vypracovaný návrh správy o výsledku
kontroly č. 9/2019 - kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len
„návrh správy č. 9/2019“) s rozpísanými zisteniami a odporúčaniami.
Povinná osoba bola požiadaná:
1. v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl.
VI ods. 2 písm. b) pravidiel
o písomné podanie námietok k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu
prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy č. 9/2019, ktorú miestna
kontrolórka vykonala v čase od 10.10.2019 do 29.10.2019 na základe schváleného uznesenia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 80/VII/2019 zo dňa
25.06.2019.
Termín: do 04.11.2019
2. o predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku zistenými a popísanými v návrhu správy č . 9/2019, ktorú
miestna kontrolórka vykonala v čase od 10.10.2019 do 29.10.2019 na základe schváleného
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 80/VII/2019 zo
dňa 25.06.2019.
Termín: 11.11.2019
3. v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a čl.
VI bod ods. 2 písm. b) o predloženie písomného zoznamu splnenia prijatých opatrení na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistenými a popísanými
v návrhu správy č . 9/2019, ktorú miestna kontrolórka vykonala v čase od 10.10.2019 do
29.10.2019 na základe schváleného uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa číslo 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
Termín: 31.10.2020
Zároveň bola poučená, že v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a čl. VI bod 2 písm. b) “Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“ (ďalej len „pravidlá“) je možné podať v lehote do
04.11.2019 námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení
uvedených v návrhu správy č. 09/2019.
Návrh správy y č. 9/2019 prevzal za povinnú osobu dňa 30.10.2019 starosta mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa. Listom č. 2367/11877/2019/STAR/LZ zo dňa 04.11.2019 povinná osoba
v lehote do 04.11.2019 nevzniesla námietky, t. j. zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania,
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v
návrhu správy č. 9/2019 oprávnená osoba považuje za akceptované.
Povinná osoba listom č. 2367/11877/2019/STAR/LZ zo dňa 08.11.2019 vydala nasledovné
Opatrenia na nápravu nedostatkov z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho
poplatku za rozvoj:
Opatrenie č. 1
Pri správe poplatku za rozvoj naďalej postupovať v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“).
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: trvalý
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Opatrenie č. 2
V rozhodnutiach, ktorými mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 9 ods. 1 zákona o miestnom
poplatku za rozvoj vyrubuje poplatníkom miestny poplatok za rozvoj správne uvádzať
právoplatnosť stavebného povolenia.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: trvalý
Opatrenie č. 3
Správu miestneho poplatku za rozvoj vykonávať v súlade s platným zákonom č. 563/2009 Z. z.
o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„daňový poriadok“).
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: trvalý
Opatrenie č. 4
V zmysle § 156 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť
poplatníkom VS 80, 14 171, 14 199, ktorí nezaplatili miestny poplatok za rozvoj v lehote 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia v roku 2017 úrok z omeškania.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: december 2019
Opatrenie č. 5
V zmysle § 156 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť
poplatníkom VS 14 230, 14 408, 14 484, 14 485, 14 487 a 14 488, ktorí nezaplatili miestny
poplatok za rozvoj v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaných rozhodnutí
v roku 2018 úrok z omeškania, pokiaľ výška úroku presiahne sumu 3,00 €.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: rok 2020
Opatrenie č. 6
Prikročiť exekučnému konaniu v zmysle § 88 daňového poriadku voči poplatníkom VS
11 544 a 14 232, ktorí neuhradili vyrubený poplatok (rok 2018) ani v náhradnej lehote v zmysle
zaslaných výziev..
Zodpovedný: referent ekonomického odboru a referent odboru právneho a správy majetku
Termín: december 2019
Opatrenie č. 7
Vyzvať poplatníkov VS 4 842, 14 309, 14 478 na úhradu vyrubeného úroku z omeškania
a vyzvať poplatníka VS 14 330 o úhradu nezaplatenej časti vyrubeného úroku z omeškania vo
výške
o 0,92 €.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: december 2019
Opatrenie č. 8
Poplatníkom VS 14 330 a 14 600, ktorí neuhradili poplatok v lehote splatnosti (rozhodnutia roku
2019), zaslať výzvu na úhradu nedoplatku v náhradnej lehote s upozornením, že po uplynutí
náhradnej lehoty a neuhradení poplatku, prikročí k exekučnému konaniu v zmysle § 88
daňového poriadku. Následne vyrubiť poplatníkom úrok z omeškania z dôvodu nezaplatenia
miestneho poplatku v lehote určenej v rozhodnutiach v zmysle § 156 ods. 1 písm. a)
v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: december 2019 (výzvy)
rok 2020 (úroky z omeškania)
Opatrenie č. 9
V zmysle § 156 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 156 ods. 2 daňového poriadku vyrubiť
poplatníkom VS 14 487, 14 567, ktorí nezaplatili miestny poplatok za rozvoj v lehote 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia v roku 2019, úrok z omeškania.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: rok 2020
Opatrenie č. 10
V prípade, že poplatník nezaplatí miestny poplatok za rozvoj v lehote určenej v rozhodnutí
vyrubiť úrok z omeškania v zmysle § 156 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 156 ods. 2
daňového poriadku, pokiaľ výška úroku presiahne sumu 3,00 €.
Zodpovedný: referent ekonomického odboru
Termín: bezodkladne a trvalo
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Kontrola bola ukončená dňa 11.11.2019, t. j. dňom prevzatia správy o výsledku kontroly č.
9/2019 - kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj. V správe bolo
povinnej osobe, v súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona o finančnej kontrole, uložené predložiť
písomný zoznam splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku v súlade s opatreniami vydanými listom č. 2367/11877/2019/STAR/LZ zo dňa
08.11.2019 v termíne 31.10.2020.
Správa číslo 9/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj
bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva a uznesením číslo 126/X/2019 zo dňa
03.12.2019 ju miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie a zároveň požiadalo prednostku
zabezpečiť plnenie prijatých Opatrení na nápravu nedostatkov z kontroly dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti BratislavaVrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj, vrátane termínov ich plnenia.
VI. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru a financovanie nákladov
projektu DANUBE BIKE&BOAT
V hodnotenom období bolo v zmysle § 17 ods. 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vypracované a predložené
stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania“ – úveru podľa § 17 ods. 6 pred ich prijatím za
účelom financovania nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT.
Pri spracovaní stanoviska bolo preskúmané plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré sú stanovené § 17 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého obec môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému
celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a
iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní
dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 Celková suma dlhu k 31.12.2018
841 838,42 €
 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017
7 400 439,27 €
 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017
znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku
4 588 277,09 €
 Celková suma ročných splátok
144 694,75 €
Plnenie kritérií dlhovej služby
60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2018 bol vo výške 841 838,42 € a skutočné bežné
príjmy roku 2017 boli vykázané vo výške 7 400 439,27 €. Z nižšie uvedeného prehľadu
vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené % dlhu. Pri porovnaní
celkovej sumy dlhu k 31.12.2018 na skutočné bežné príjmy roku 2017 bol podiel celkového
dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2017 vykázaný vo výške 11,38%.
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Plnenie kritérií dlhovej služby
Skutočnosť
2 015

Ukazovateľ

Bežné príjmy rozpočtového roka
60% skutočných bežných príjmov
rozpočtového roka

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

6 265 955,13 6 819 614,07 7 400 439,27

x

3 759 573,08 4 091 768,44 4 440 263,56

x

Stav úverov a ručiteľských záväzkov
- dostavba objektu Poľnohospodárska
- nákup kontajnerového vozidla
- úver na rekonštrukciu a obnovu
komunikácií
Podiel celkovej sumy dlhu na bežných
príjmoch

164 855,64
89 855,60
75 000,04

402 749,48
33 357,44
52 083,41

0,00

317 308,63

2,85

6,43

978 191,10 841 838,42
0,00
0,00
27 083,45

0,00

951 107,65 841 838,42
14,34

11,38

V súhrne dlhu nie je zahrnutý predpokladaný termínovaný úver na predfinancovanie nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, nakoľko podľa ustanovenia § 17 ods. 8 do celkovej sumy
dlhu obce alebo vyššieho územného celku takéto záväzky z návratných zdrojov financovania
nevstupujú.
Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Plnenie kritérií zdrojov financovania
Ukazovateľ

Bežné príjmy rozpočtového roka
bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky
poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka

Skutočnosť
2 015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

6 265 955,13 6 819 614,07 7 400 439,27

x

4 268 911,94 4 588 277,09

x

1 566 488,78 1 067 227,99 1 147 069,27

x

x

Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:

87 708,26

82 888,22

91 401,89

144 694,75

Istina:

80 453,29

79 414,79

85 521,46

136 352,68

- dostavba objektu Poľnohospodárska

55 453,33

56 498,16

33 357,44

0,00

- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS

24 999,96

22 916,63

24 999,96

27 083,45

0,00

0,00

27 164,06

109 269,23

Úhrada výnosov (úroky a poplatky)

7 254,97

3 473,43

5 880,43

8 342,07

- dostavba objektu Poľnohospodárska

2 341,31

1 112,15

145,29

0,00

- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS

1 591,46

907,92

637,87

232,10

- úver na projekty ISRMO

3 322,20

0,00

0,00

0,00

- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií

0,00

1 453,36

5 097,27

8 109,97

Podiel bežných príjmov na dlhovej službe

1,51

1,32

2,14

3,15

- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2018
predstavovala sumu 144 694,75 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov
predstavovala 3,15% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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Z uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené
% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská
časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Na základe predložených dokladov bolo konštatované, že mestská časť splnila podmienky
uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania – úveru bolo predložené na rokovanie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 25.06.2019 – prijaté uznesenie číslo
86/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo v časti A/ zobralo na vedomie
predložené stanovisko.
VII. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru a financovanie nákladov
projektu Odborné učebne ZŠ
V hodnotenom období bolo v zmysle § 17 ods. 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vypracované a predložené
stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania“ – úveru podľa § 17 ods. 6 pred ich prijatím za
účelom financovania nákladov projektu Odborné učebne ZŠ.
Pri spracovaní stanoviska bolo preskúmané plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré sú stanovené § 17 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého obec môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
c) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
d) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému
celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a
iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Údaje mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z ktorých sa vychádza pri preverovaní
dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 Celková suma dlhu k 31.12.2018
841 838,42 €
 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017
7 400 439,27 €
 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2017
znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom roku
4 588 277,09 €
 Celková suma ročných splátok
144 694,75 €
Plnenie kritérií dlhovej služby
60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Zostatok nesplatenej istiny z úveru k 31.12.2018 bol vo výške 841 838,42 € a skutočné bežné
príjmy roku 2017 boli vykázané vo výške 7 400 439,27 €. Z nižšie uvedeného prehľadu
vyplýva, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené % dlhu. Pri porovnaní
celkovej sumy dlhu k 31.12.2018 na skutočné bežné príjmy roku 2017 bol podiel celkového
dlhu na bežných príjmoch rozpočtového roka 2017 vykázaný vo výške 11,38%.
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Plnenie kritérií dlhovej služby
Ukazovateľ

Bežné príjmy rozpočtového roka
60% skutočných bežných príjmov
rozpočtového roka

Skutočnosť
2 015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

6 265 955,13 6 819 614,07 7 400 439,27

x

3 759 573,08 4 091 768,44 4 440 263,56

x

Stav úverov a ručiteľských záväzkov
- dostavba objektu Poľnohospodárska
- nákup kontajnerového vozidla
- úver na rekonštrukciu a obnovu
komunikácií
Podiel celkovej sumy dlhu na bežných
príjmoch

164 855,64
89 855,60
75 000,04

402 749,48
33 357,44
52 083,41

978 191,10 841 838,42
0,00
0,00
27 083,45
0,00

0,00

317 308,63

951 107,65 841 838,42

2,85

6,43

14,34

11,38

V súhrne dlhu nie je zahrnutý predpokladaný termínovaný úver na predfinancovanie nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, nakoľko podľa ustanovenia § 17 ods. 8 do celkovej sumy
dlhu obce alebo vyššieho územného celku takéto záväzky z návratných zdrojov financovania
nevstupujú.
Plnenie kritérií splátok zdrojov financovania
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Plnenie kritérií zdrojov financovania
Ukazovateľ

Bežné príjmy rozpočtového roka
bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky
poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka

Skutočnosť
2 015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

6 265 955,13 6 819 614,07 7 400 439,27

x

4 268 911,94 4 588 277,09

x

1 566 488,78 1 067 227,99 1 147 069,27

x

x

Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:

87 708,26

82 888,22

91 401,89

144 694,75

Istina:
- dostavba objektu Poľnohospodárska
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií
Úhrada výnosov (úroky a poplatky)
- dostavba objektu Poľnohospodárska
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS
- úver na projekty ISRMO
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií

80 453,29
55 453,33
24 999,96
0,00
7 254,97
2 341,31
1 591,46
3 322,20
0,00

79 414,79
56 498,16
22 916,63
0,00
3 473,43
1 112,15
907,92
0,00
1 453,36

85 521,46
33 357,44
24 999,96
27 164,06
5 880,43
145,29
637,87
0,00
5 097,27

136 352,68
0,00
27 083,45
109 269,23
8 342,07
0,00
232,10
0,00
8 109,97

1,51

1,32

2,14

3,15

Podiel bežných príjmov na dlhovej službe

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2018
predstavovala sumu 144 694,75 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov
predstavovala 3,15% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Z uvedeného prehľadu vyplynulo, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa neprekročila stanovené
% sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov. Mestská
časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
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Na základe predložených dokladov bolo konštatované, že mestská časť splnila podmienky
uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania – úveru bolo predložené na rokovanie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 03.12.2019 – prijaté uznesenie číslo
133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým miestne zastupiteľstvo v časti A/ zobralo na vedomie
predložené stanovisko.
C/ OSTATNÉ ČINNOSTI
1. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Od 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zrušený zákon
č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatím
zákona č. 357/2015 Z. z. došlo k zmene základných pravidiel finančnej kontroly, podľa ktorých
vykonáva hlavný kontrolór kontrolnú činnosť, k zmene v pojmoch a zmene obsahu a náležitostí
dokumentácie o výsledku kontroly. V roku 2018 bola v Národnej rade Slovenskej republiky
schválená zmena zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to zákonom č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 177/2018 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu zákona boli
do systému finančnej kontroly a auditu zapracované zmeny súvisiace najmä s podnetmi, ktoré
boli od účinnosti zákona Ministerstvu financií SR predkladané zo strany fyzických osôb alebo
právnických osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu.
Novelizované pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaVrakuňa boli predložené a schválené na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa dňa 16.04.2019 uznesením číslo 58/IV/2019.
2. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií občanov, upravená zákonom číslo 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach a zákonom číslo 85/1990 Z. z. o petičnom práve v platnom znení.
3. Spolupráca s odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri riešení
občianskoprávnych vzťahov na základe doručených podnetov.
4. Šetrenie sťažností v zmysle ustanovení zákona číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pokiaľ
poukazujú na nedostatky spôsobené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
5. Plnenie úloh zodpovednej osoby (miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
v súlade s § 11 ods. 4 až 7 zákona a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (platného do 28.02.2019) a zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2019 nebol prijatý
podnet súvisiaci s oznámením protispoločenskej činnosti.
6. Spolupráca s odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri kompletizácii
riadiacich aktov – interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení, konzultačná
činnosť.
7. Konzultačná činnosť s rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Správa č. 1/2020 o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti BratislavaVrakuňa za rok 2019 zo dňa 10. januára 2020 bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden
rovnopis bol odovzdaný starostovi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a druhý je založený
v evidencii miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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