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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

schvaľuje 

 

 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa podľa zákona SNR 

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie január –

november 2020  v sume 15 %  zo súčtu mesačných platov za toto obdobie. 
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Dôvodová správa 

 

Podľa §18c odst.5 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže 

obecné zastupiteľstvo schváliť miestnemu kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky  30% 

z mesačného platu miestneho kontrolóra, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka 

podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
 

V zmysle čl. 6 platných Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa môže 

kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu podľa § 18c zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výšku odmeny 

schvaľuje miestne zastupiteľstvo na návrh zástupcu starostu prípadne poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  
 

Finančné prostriedky na odmenu miestnej kontrolórke sú v rozpočte mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na rok 2020 schválené vo výške 4 000 €, z toho bolo vyčerpaných 0 €.  
 

Kontrolná činnosť za obdobie január - december 2020 bola vykonávaná v súlade s pravidlami 

kontrolnej činnosti, ktoré stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so  zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.  
 

Miestnou kontrolórkou boli vykonané kontroly vyplývajúce z plánu kontrolnej činnosti na           

I. polrok 2020, schváleným uznesením č. 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019,  z plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020, schváleným uznesením číslo 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 

Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti boli pravidelne predkladané na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“).  

 

Výkon pravidelných kontrol: 

1. V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle čl. 5 bod 15 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa boli vypracované a predložené na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva písomné informácie z: 

1.1. kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 03.12.2019 – prijaté uznesenie číslo 152/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 

1.2. kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 28.01.2020 – prijaté uznesenie číslo 165/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

1.3. kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 28.04.2020 – prijaté uznesenie číslo 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

1.4. kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo dňa 16.06.2020 – prijaté uznesenie číslo 202/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

1.5. kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 

konali dňa 20.08.2020 (v mimoriadnom termíne) a 08.09.2020 - predložené na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020. 

2. V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 - prijaté uznesenie číslo 

154/XI/2020 zo dňa 28.01.2020. 

3. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov bola vykonaná a predložená Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania 

sťažností a petícií  za II. polrok 2019.“ – prijaté uznesenie číslo 155/XI/2020 zo dňa 

28.01.2020. 
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4. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov bola vykonaná a predložená Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania 

sťažností a petícií  za I. polrok 2020.“ – prijaté uznesenie číslo 205/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020. 

5. V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov bolo vypracované a predložené Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019 – 

prijaté uznesenie číslo 184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. 

6. V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov vypracované Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 a  na roky 2022-

2023  - predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020 pri schvaľovaní 

rozpočtu mestskej časti na roky 2021-2023. 

7. V súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  a v súlade s platným Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa bola vykonaná a predložená Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa Správa č. 4/2020 z priebežnej kontroly plnenia  uznesení  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa  prijatých v čase od 01.08.2019 

do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) - prijaté 

uznesenie číslo 203/XV/2020 zo dňa 08.09.2020. 
 

Výkon následnej finančnej kontroly: 

1. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – 

prijaté uznesenie číslo 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. 

2. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava – I. 

časť kontrola zvereného majetku - predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 

08.12.2020. 
 

Ostatné činnosti: 

1. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok 

na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie kapitálových výdavkov  

-   – prijaté uznesenie číslo 163/XI/2020 zo dňa 28.01.2020. 

2. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok 

na prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu 

DANUBE BIKE&BOAT -  dodatok k predĺženiu lehoty splatnosti termínovaného úveru č. 

756/2019/UZ – vypracovaný na základe požiadavky banky 

3. Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok 

na prijatie  návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020   – prijaté uznesenie 

číslo 207/XV/2020 zo dňa 08.09.2020. 

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. Vedenie centrálnej evidencie sťažností občanov upravená zákonom číslo 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach. 

6. Spolupráca o odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri riešení 

občianskoprávnych vzťahov na základe doručených podnetov.  

7. Spolupráca s jednotlivými odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri 

kompletizácii riadiacich aktov – smerníc, návrhov všeobecne záväzných nariadení,  návrhov 

uznesení na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

8. Konzultačná činnosť s rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa.  


