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1.  

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. 
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2.    Dôvodová správa 

 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 predkladá miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-

Rača v zmysle §18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestnemu 

zastupiteľstvu, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

 

Kontrolná činnosť v roku 2019 bola vykonaná na základe: 

 

plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019, ktorý bol schválený uznesením č. 

UZN 502/23/10/18/P na zasadnutí dňa 23.10.2018 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, 

schválený uznesením č. UZN 74/18/06/19/P na zasadnutí dňa 18.06.2019. 
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3. Materiál 

 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a ktorou sa rozumie: 

 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť 

užíva podľa osobitných predpisov, 

 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, 

 kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, 

 kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti, 

 kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha: 

 miestny úrad, 

 rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou,  

 právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, 

 iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti 

prenechaný na užívanie v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

 osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu 

nakladania s týmito prostriedkami. 

 

Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019, ktorý 

bol schválený miestnym zastupiteľstvom. 

 

Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení  

  

Úlohy podľa §18f zákona o obecnom zriadení 

 
V roku 2019 boli miestnemu zastupiteľstvu v súlade s §18f zákona o obecnom zriadení a v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti predložené nasledovné dokumenty: 

 

1. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018, 

predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 05.02.2019 a zobratá na 

vedomie uznesením č. UZN 33/05/02/19/P.. 

 

2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2018, predložené na rokovanie MZ dňa 18.06.2019 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN 

83/18/06/19/P. 

 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 

2019, predložený na rokovanie MZ dňa 18.06.2019 a schválený uznesením č. UZN 74/18/06/P. 

 

4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2020 

a obdobie 2021-2022, predložené na rokovanie MZ dňa 10.12.2019 a zobraté na vedomie uznesením 

č. UZN 152/10/12/19/P. 

 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020, predložený na rokovanie 

MZ 10.12.2019 a schválený uznesením č. UZN 175/10/12/19/P. 
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2019 

 
Na rok 2019 boli schválené nasledovné plány kontrolnej činnosti: 

 

A. 

 

I. polrok 2019 

 

1. Kontrola spôsobu výberu a použitia poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 1/2017 za rok 

2018, vzatá na vedomie UZN č. 177/10/12/19/P. 

  

2. Kontrola zabezpečenia záujmov mestskej časti v uzatváraných zmluvách o dielo s dôrazom na 

využívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho prostriedku pre prípad 

porušenia zmluvne dohodnutých povinností, vzatá na vedomie UZN č. 176/10/12/19/P. 

 

3. Kontrola verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018, Správa o výsledku 

kontroly predložená na MZ dňa 11.02.2020. 

 

V období I. polroka 2019 sa zrealizovala resp. bola predložená MZ tiež kontrola č. 1 -  Kontrola 

plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie 

II. polrok 2016 až I. polrok 2018, ktorá bola vzatá na vedomie UZN č. 55/26/03/19/P a kontrola č. 3 - 

Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie 

rokov 2015, 2016 a 2017, ktorá bola vzatá na vedomie UZN č. 75/18/06/19/P. 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri 

vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018. 

  

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 12.11.2018 do 11.03.2019. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola skutkového stavu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov ku kontrolným zisteniam prijatých na základe finančných kontrol. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy.  

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 31.05.2019 

 lehotu na splnenie prijatých opatrení do 31.07.2019   

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 26.03.2019. 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č.1 

 

a) nedostatky vychádzajúce z Kontroly hospodárenia ubytovne na 

Kadnárovej 94 a 100 v mestskej časti Bratislava-Rača, ako: 

- štatút ubytovne 

- ubytovací poriadok 

- prevádzkový poriadok 

- domová kniha 

- vyťaženosť/obsadenosť ubytovne 

Prijaté opatrenia 

 

 Dňa 17.05.2019 povinná osoba predložila miestnej kontrolórke zoznam 

prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 
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a) zabezpečí vypracovanie/preskúmanie Štatútu ubytovne, 

Ubytovacieho poriadku a tiež Prevádzkového poriadku, 

domovej knihy tak, aby bol v súlade s ustanoveniami platných 

zákonov a vyhlášky č. 259/2008 Z.z.,  

b) požiadala o nacenenie postupnej rekonštrukcie izieb, 

c) zabezpečila označenie ubytovne, 

d) zabezpečila zverejnenie cenníka ubytovne, 

e) požiadala o dotácie na výmenu plastových okien Ministerstvo 

financií. 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Dňa 27.6.2019 bola v predmetnej správe o splnení opatrení k časti 

ubytovne uvedená informácia o spracovaní dokumentov na právnom 

oddelení povinnej osoby, tak aby boli následne predložené na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva v mesiaci september 2019. Do 

dnešného dňa mi však nebol predložený dokument k splneniu opatrení 

vyvodených zo Správy o vykonanej kontrole. Na základe ústnej 

informácie právneho oddelenia je vyššie uvedený dokument pripravený 

a bude mi predložený v najbližšom období. 

 

 
2. Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti 

Bratislava-Rača za obdobie rokov 2015, 2016 a 2017. 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 02.07.2018 do 22.05.2019. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti uzatvárania dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru za obdobie rokov 2015, 2016 a 2017 a overenie zákonnosti 

a správnosti spôsobu ich uzatvárania ako aj spôsob evidencie. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 30.06.2019 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.09.2019  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 18.06.2019  

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Nedostatočne vykonaná a tiež v jednom prípade absentujúce vykonanie 

predbežnej finančnej kontroly v zmysle vtedy platného a účinného §9 

zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež čl. III Smernice č. 

4/2011 o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

Nedostatok č. 2 

Absentujúce vykonanie základnej finančnej kontroly §6 a §7 zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. 

Nedostatok č. 3 

Porušenie § 231 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 

Nedostatok č. 4 

Porušenie §224 ods. 2 písm. e), §226 ods. 2, §228 ods. 2 zákona č. 

311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 
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Prijaté opatrenia 

 

 

 Dňa 27.06.2019 kontrolovaná osoba predložila miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to 

že sa uskutočnil: 

- pohovor a upozornenie zodpovedným zamestnancom 

- spätná kontrola spisov z kontrolovaných rokoch ako aj 

doplnenie chýbajúcich dokumentov v prípade ich možnosti. 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Dňa 23.08.2019 predložená správa o splnení prijatých opatrení, kedy 

bola oprávnená osoba informovaná o prijatí novej pracovníčky na 

oddelenie personalistiky, ktorá bola oboznámená s výsledkami 

predchádzajúcej kontroly. 

 

 

Ad. 1. Kontrola spôsobu výberu a použitia poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 1/2017 za rok 

2018. 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 28.10.2019 do 29.11.2019. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola správnosti výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za 

kontrolované obdobie roku 2018. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 31.01.2020 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.03.2020  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 10.12.2019  

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Počet odovzdaných stavebných rozhodnutí/povolení stavebným úradom 

ku kontrole bol nižší ako počet rozhodnutí o vyrubení poplatku za 

rozvoj a zaplatenou sumou poplatníkmi. 

Nedostatok č. 2 

Nesprávne zaokrúhľovanie podlahovej plochy predmetu poplatku 

v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z. v spojitosti s §2 VZN č. 

1/2017. 

Nedostatok č. 3 

V 6 zdokladovaných prípadoch stavebných povolení/rozhodnutí došlo 

k porušeniu §4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z.. 

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 Do 31.01.2020 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Lehota do 30.03.2020 na podanie správy o splnení prijatých opatrení 

v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 
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Ad. 2 Kontrola zabezpečenia záujmov mestskej časti v uzatváraných zmluvách o dielo 

s dôrazom na využívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho 

prostriedku pre prípad porušenia zmluvne dohodnutých povinností 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 28.10.2019 do 26.11.2019. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola existencie a následnej aplikácie právneho inštitútu zmluvnej pokuty ako 

zaisťovacieho prostriedku splnenia určitej zmluvne dohodnutej povinnosti v uzatváraných Zmluvách 

o dielo, dodržiavania interných predpisov v súvislosti s tvorbou, evidenciou a zverejňovaním Zmlúv 

o dielo. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 31.01.2020 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.03.2020  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 10.12.2019  

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

  

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Absentujúce vykonanie základnej finančnej kontroly zmlúv v počte 8 

ks v roku 2017 a v počte 7 ks v roku 2018 v zmysle §6 ods. 4 písm. d) 

zákona č. 357/2015 Z.z. 

Prijaté opatrenia 

 

 

 Do 31.01.2020 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Lehota do 30.03.2020 na podanie správy o splnení prijatých opatrení 

v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 

 

 

 

Ad. 3 Kontrola verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 24.06.2019 do 29.01.2020. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti vyhlasovania verejných 

obchodných súťaží, overenie zákonnosti a správnosti spôsobu ich vyhlasovania, evidencie, následného 

uzatvárania zmlúv ako aj spôsob evidencie a vedenie spisovej dokumentácie. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 31.03.2020 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.06.2020  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 11.02.2020 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č.1 

Absentujúce doloženie dokladov preukazujúcich oprávnenie podnikať 

v zmysle zverejnených podmienok verejnej obchodnej súťaže. 
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Nedostatok č.2  

Nesprávne vyhodnotenie podmienok súťaže s následným podpísaním 

nájomnej zmluvy. 

Absencia vytvárania a vedenia spisovej dokumentácie k kjednotlivým 

verejným obchodným súťažiam. 

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 Lehota do 31.03.2020 na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.  

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Lehota do 30.06.2020 na podanie správy o splnení prijatých opatrení 

v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 

 

 

 

B. 

 

II. polrok 2019 

 

1. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská. Predmetná kontrola vzhľadom na neukončený 

proces rekonštrukcie bola UZN č. 175/10/12/19/P prenesená do výkonu kontrol na I. polrok 2020. 

  

2. Kontrola hospodárenia v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 2018, je spracovávaná 

a bude predložená na rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača  na jeho ďalšom najbližšom zasadnutí. 

 

3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Rača za rok 2018, Správa o výsledku kontroly predložená na MZ dňa 11.02.2020 

 

4. Kontrola prijímania detí do materských škôl a základných škôl zriadených mestskou časťou 

Bratislava-Rača pre školský rok 2019/2020 ako kontrola na základe požiadavky poslancov MČ 

Bratislava-Rača v zmysle §18f ods. 1 pís. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vzatá na vedomie UZN č. 119/17/09/19/P. 

 

4. Kontrola o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba – ako kontrola vykonaná 

z vlastného podnetu, uváženia a poznatkov o ktorých som sa ako miestna kontrolórka dozvedela 

pri výkone svojej činnosti, vzatá na vedomie UZN č. 120/17/09/P. 

 

V období II. polroka 2019 sa zrealizovala resp. bola predložená MZ tiež kontrola pod č. 2 - Kontrola 

hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov 

v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017, vzatá na vedomie 

UZN č. 144/05/11/19/P. 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská 

za rok 2017 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 13.05.2019 do 11.10.2019. 

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti hospodárnosti, akou sú tvorba 

a aktuálnosť interných dokumentov Základnej školy, uzatváranie nájomných zmlúv, ich následné 

zverejnenie, finančné operácie za rok 2017. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 
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 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 30.11.2019 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.01.2020 

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 05.11.2019 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č.1 

Neaktuálnosť vnútorných predpisov/smerníc. 

Nedostatok č.2  

Absencia vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle §7 

zákona č. 357/2015 Z.z. na Zmluvách o nájme nebytových priestorov 

a tiež Dodatkov k nim.  

Nedostatok č.3  

Absencia zverejnenia Dodatku k zmluve o nájme nebytového priestoru 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

Prijaté opatrenia 

 

 

 V lehote do 30.11.2019 bol povinnou osobou doručený písomný 

zoznam prijatých opatrení.  

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 V lehote do 30.01.2020 bola povinnou osobou doručená správa 

o splnení prijatých opatrení: 

- v doplnení chýbajúcich podpisov oprávnených osôb na 

interných dokumentoch, 

- bola vypracovaná smernica o verejnom obstarávaní a upravená 

smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu a finančnom 

riadení a finančnej kontrole, 

- finančná kontrola na nájomných zmluvách a ich dodatkoch sa 

vykonáva priebežne pri podpise zmluvy/dodatku zodpovednou 

osobou a riaditeľkou školy, 

- zverejňovanie zmlúv prebieha automaticky prostredníctvom 

účtovného softvéru CORA. 

 

 

 

Ad. 3 Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 31.12.2019 do 04.02.2020. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača pridelených právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom za rok 2018. 

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly.  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 11.02.2020. 

 

Ad. 4 Kontrola prijímania detí do materských škôl a základných škôl zriadených mestskou 

časťou Bratislava-Rača pre školský rok 2019/2020 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 08.07.2019 do 11.09.2019. 

Kontrolovaný subjekt: materské a základné školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Rača 

- MŠ Tbiliská 

- MŠ Plickova 
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- MŠ Gelnická 

- MŠ Barónka 

- MŠ Cyprichova 

- MŠ Pri Šajbách 

- ZŠ s MŠ J.A. Komenského  

- ZŠ Tbiliská. 

Predmet kontroly: kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov, základnej dokumentácie 

materských škôl a základných škôl v nadväznosti na školskú legislatívu platnú v Slovenskej republike 

pri procese prijímania detí do materských škôl a základných škôl. 

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly.  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 17.09.2019. 

 

Ad. 5 Kontrola o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 13.08.2019 do 22.08.2019. 

Kontrolovaný subjekt: miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti uzatvárania zmlúv 

o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba a overenie zákonnosti a správnosti spôsobu ich 

uzatvárania ako aj spôsob evidencie a vedenie spisovej zložky. 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy. 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 

do 30.09.2019 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.11.2019 s predĺžením lehoty do 

31.03.2020. 

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 17.09.2019. 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č.1 

Porušenie §74 ods. 1, ods. 11 a ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Nedostatok č.2  

Porušenie §5, §6 ods. 1 a ods. 2 VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia 

úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača. 

Prijaté opatrenia 

 

 

 V lehote do 30.09.2019 bol povinnou osobou doručený písomný 

zoznam prijatých opatrení: 

- prebieha kontrola spisov, zakladajú sa absentujúce dokumenty, 

spracováva sa zoznam dokladov založených v spise, 

- postupné podpisovanie zmlúv klientom, 

- vypracovávanie dodatkov k zmluvám tým klientom, ktorým sa 

zmenili úkony opatrovateľskej služby, 

- príprava nových prepočtov úhrad, 

- vybavené záznamy v došlej pošte DISS, 

- od 1.10.2019 agendu opatrovateľskej služby preberá novo 

prijatý zamestnanec.  

Podanie správy 

o splnení opatrenia 
 

 Lehota do 31.03.2020 na podanie správy o splnení prijatých opatrení 

v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 

 

 

Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v Správach miestnej kontrolórky o výsledku kontroly, ktoré 

sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.  
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sťažnosti a petície prijaté v roku 2019 
 

V roku 2019 bolo prijatých 19 podaní, z toho 1 sťažnosť na činnosť resp. nečinnosť mestskej časti a 2 

petície. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2019 vybavené, s výnimkou 

sťažností, ktoré sú v riešení. 

Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe číslo 1. 

 

uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

 
V roku 2019 boli 4 mimoriadne MZ (29.01., 19.02., 05.05., 20.11.,) a 6 riadnych MZ (05.02., 26.03., 

18.06., 17.09., 05.11., a 10.12.), na ktorých bolo prijatých 156 uznesení  (2 uznesenia neboli prijaté), 

z toho 20 procesných týkajúcich sa rokovania miestneho zastupiteľstva, 34 informačných na vedomie 

a 102 uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú činnosti mestskej časti Bratislava-Rača. K dnešnému dňu 

boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2019 s výnimkou uznesení, ktoré stratili platnosť a/alebo 

boli zrušené a s výnimkou tých, ktoré sú v plnení. 

 

 

Iná činnosť 
 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva, 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie, na ostatných komisiách podľa potreby, 

-účasť na vzdelávacích aktivitách Regionálneho vzdelávacieho centra v Rovinke, účasť na Odbornej 

konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, Metropolitnej sekcie 

Združenia hlavných kontrolórov Slovenska, účasť na školeniach a seminároch, individuálne 

vzdelávanie, 

- v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti, v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení 

v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracovať pri 

spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov a tiež v poskytovaní 

metodiky k predmetu vykonanej kontroly. 

 

Záver 
 

Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, všeobecne záväzných 

právnych predpisov mestskej časti Bratislava-Rača a plánov činnosti miestnej kontrolórky na I. a II. 

polrok 2019 s uvedenými výnimkami boli splnené. 
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Príloha č. 1 

 

SEKRETARIÁT PREDNOSTU 

 

 

č. číslo 

sťažnosti 

dátum 

doručenia 

predmet 

sťažnosti 

výsledok vybavenia dátum 

vybavenia 

1 8343/2019 06.05.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu -13.05.2019 

28.05.2019 

2 18895/2019 29.10.2019 Susedské 

vzťahy-

opakovaná 

sťažnosť 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 13.11.2019 

19.11.2019 

3 7676/2019 26.04.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 09.05.2019 

17.05.2019 

4 10128/2019 03.06.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 10.06.2019 

10.06.2019 

5 10112/2019 03.06.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 11.06.2019 

08.07.2019 

6 10952/2019 03.06.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 19.06.2019 

20.06.2019 

7 11634/2019 24.06.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 09.07.2019 

25.07.2019 

8 12336/2019 03.07.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 09.07.2019 

09.07.2019 

9 12319/2019 03.07.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 09.07.2019 

19.07.2019 

10 12761/2019 10.07.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 11.07.2019 

12.07.2019 

11 13807/2019 31.07.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 01.08.2019 

01.08.2019 

12 15473/2019 02.09.2019 Susedské 

vzťahy 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 10.09.2019 

10.09.2019 

13 15488/2019 02.09.2019 Susedské 

vzťahy- 

opakovaná 

sťažnosť 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 04.09.2019 

12.09.2019 

14 19374/2019 06.11.2019 Susedské 

vzťahy – 

opakovaná 

sťažnosť 

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 

pokojného stavu – 27.11.2019 

v riešení 

 

 

ÚTVAR MIESTNEHO KONTROLÓRA 

 

Č. Číslo 

sťažnosti/petí

cie 

Dátum 

doručenia 

Predmet sťažnosti/petície Výsledok 

vybaveni

a 

Dátum 

vybavenia 

1 18484/2018 6.11.2018 PETÍCIA-Zastavenie 

stavebného konania- 

Polyfunkčný objekt Zrkadliská 

UZN 

34/05/02/

19/P 

05.02.2019 

2 21306/2018 19.12.2018 PETÍCIA- Zabráňme navýšeniu 

tranzitnej dopravy v Krasňanoch 

UZN  

35/05/02/

19/P 

05.02.2019 
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3 3468/2019 20.2.2019 PETÍCIA- Proti výstavbe 

bytového domu Dopravná ulica 

UZN  

56/26/03/

19/P 

26.03.2019 

4 17827/2019 8.10.2019 PETÍCIA- Za zachovanie 

vinohradov v Krasňanoch, Rači, 

Novom Meste  

UZN  

146/05/11

/19/P 

odstúpené 

hl. mestu 

Bratislava 

5 3527/2019 18.11.2019 SŤAŽNOSŤ- Nečinnosť 

miestneho úradu – stavebného 

úradu 

v riešení - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


