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NÁVRH  UZNESENIA 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 
Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 4. zasadnutiu MiZ. 
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M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  ME S T S K E J  Č A S T I  B R A T I S L A V A  –  KA R L O V A  V E S  
 

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ 
 
 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  ZA OBDOBIE  MAREC – APRÍL 2015 
 

 
 

V súlade s uznesením č. 34/2015/B1, ktorým bol doplnený plán kontrolnej činnosti 
prijatý uznesením č. 29/2015 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves dňa 10.2.2015, som vykonala v budove Základnej školy Majerníkova 60 
mimoriadnu kontrolu splnenia výzvy starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
neodkladne vykonať nápravné opatrenia a daný priestor uviesť do pôvodného stavu, ktorú 
uplatnila listom zo dňa 4. marca 2015. 
Informácia o zistených skutočnostiach a aktuálnom stave je súčasťou správy 
o kontrolnej činnosti. 
 

V zmysle ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe ako 
i s plánom kontrolnej činnosti schváleným 10. februára 2015 uznesením č. 29/2015 som 
vykonávala kontrolu vybavovania sťažností a petícií v roku 2014 – v zmysle zákona NR 
SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších prepisov. 
Revidované obdobie: rok 2014 
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie 
rokovanie  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 

V zmysle uznesenia č. 488/2014/C som zabezpečovala podklady pre vyhotovenie 
informácie o hospodárení ZŠ A. Dubčeka pre potreby zabezpečenia informácie o aktuálnom 
stave hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho možných rizikách. 
Informácia o zistených skutočnostiach a aktuálnom stave je súčasťou správy 
o kontrolnej činnosti. 
 

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves č. 34/2015/B2 zo dňa 17.3.2015, ktorým bol doplnený plán kontrolnej činnosti prijatý 
uznesením č. 29/2015, som podala podnet Okresnej prokuratúre Bratislava IV na preskúmanie 
konania bývalej starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z hľadiska trestnoprávnej 
zodpovednosti pre podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskych 
výsledkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súbehu s porušovaním povinností pre 
správe cudzieho majetku v súvislosti v nedostatočnou a nesprávnou tvorbou opravných 
položiek, úpravou údajov hospodárskej a obchodnej evidencie vrátane zatajovania súdnych 
sporov.  
Kópia podnetu a potvrdenie o podaní podania je v prílohe správy o kontrolnej činnosti.  
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Na základe uznesenia č. 39/2015/C zo dňa 17.3.2015, ktorým bol doplnený plán 
kontrolnej činnosti prijatý uznesením č. 29/2015 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 10.2.2015, som vykonala kontrolu systému 
udeľovania tzv. trinásteho platu zamestnancom úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
ako aj voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s cieľom uistenia sa, že 
neboli tieto odmeny priznané v rozpore s nariadeniami, alebo zákonom aj iným pracovníkom 
a verejným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie 2007 - 2014. 
Informácia o výsledkoch kontrolných zistení je súčasťou správy o činnosti. 
 

V súlade s doplneným plánom kontrolnej činnosti, ktorý bol prijatý uznesením 
č. 29/2015 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 
10.2.2015, som v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe realizovala 
kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov. 
Revidované obdobie: rok 2014 - súčasnosť 
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
Výsledky kontrolných zistení budú po ukončení kontroly predložené na najbližšie 
rokovanie  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 

Súčasťou správy o činnosti je tiež informácia o kontrole plnenia uznesení  - 
v zmysle uznesenia č. 10/1999, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves ukladá miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu uznesení v súlade 
s článkom 8 ods. 4 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva a priebežne predkladať jej 
výsledky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva (T: trvale) predkladám informáciu o kontrole 
plnenia uznesení splatných k termínu 5. máj 2015. 
 
 
 
 
V Bratislave, 28. apríla 2015             Ing. Janka Mahďáková 
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M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  ME S T S K E J  Č A S T I  B R A T I S L A V A  –  KA R L O V A  V E S  
 

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ 
 

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

SPLATNÝCH K TERMÍNU 5. MÁJ 2015 
 
 

 
Uznesenie č. 10/1999, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ukladá 
miestnemu kontrolórovi vykonávať kontrolu uznesení v súlade s článkom 8 ods. 4  Rokovacieho 
poriadku miestneho zastupiteľstva a priebežne predkladať jej výsledky na zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva.  
T: trvale 
Komentár:  Splnené. Je v programe rokovania MiZ. 
 
Uznesenie č. 88/2007/C2 (7. MiZ, 25.9.2007), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves ukladá prednostovi miestneho úradu predkladať na každé zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves písomnú informáciu o uzavretých zmluvách 
medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a inými fyzickými  alebo právnickými osobami. 
T: trvale 
TK: každé zasadanie MiZ 
Komentár: Splnené. Prehľad o uzavretých nájomných zmluvách a dodatkov k nájomným zmluvám je 
súčasťou materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 4. MiZ 2015“ predkladaného prednostom MÚ. 
 
Uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) ), ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves žiada prednostu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zverejňovať 
mesačné plnenie rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho mesiaca vždy do 25. dňa nasledujúceho 
mesiaca na internetovej stránke mestskej časti a predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu     
aj na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
T: každý mesiac, od 31.5.2010 
Komentár: Splnené. Na web stránke je (v čase spracovania materiálu) zverejnené čerpanie za 
obdobie január – marec 2015. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená ako samostatný materiál 
na rokovanie MiZ. 
 
Uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves v časti A.  schvaľuje 
Pri evidencii výdavkov pri správe a údržbe pozemných komunikácií zaznamenávať do prehľadnej 
tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje: 
- lokalita t. j. miesto vykonávacej práce 
- názov firmy vykonávajúcej danú prácu 
- dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem 
- dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce 
- predmet zákazky t. j. popis práce 
- predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi 
- celkové výdavky (materiál + práca) 
- faktúry k danej práci na kliknutie. 
B.  žiada prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými položkami. 
T: ihneď 
C.  ukladá prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vždy po skončení 
práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi. 
T: priebežne 
Komentár: Plní sa. I 
Tabuľka je zverejnená na stránke mestskej časti. 
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Uznesenie č. 488/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), zmenené uzneseniami č. 518/2014/B (25. MiZ, 
17.6.2014) TP: MiZ 23.9.2014, č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014, č. 
593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), Zajac: konštatuje v časti F „nesplnené, ktorým Miestne 
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslankýň Čahojovej 
a Hladkej, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v časti B.  ukladá 
prednostovi, aby v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka zabezpečil predkladanie informácie 
o hospodárení ZŠ A. Dubčeka a aktuálnom stave hospodárenia s mesačnou pravidelnosťou 
v spolupráci s vedúcou ekonomického a s vedúcou školského oddelenia miestneho úradu miestnej 
kontrolórke. 
T: trvalá úloha 
Komentár: Plní sa.  
RNDr. Eleonóra Golaisová – riaditeľka ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava bola oboznámená 
s prijatým uznesením formou listu č. KV/ŠO/1392/2014/3424/MJ, zároveň v ňom bola požiadaná 
o pravidelné zasielanie informácií podľa priloženej tabuľky. List bol konzultovaný s miestnou 
kontrolórkou.  
 
C.  žiada 
miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na každom rokovaní o aktuálnom stave 
hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho možných rizikách. 
T: trvalá úloha 
Komentár: Plní sa.  
Informáciu o plnení uznesenia je súčasťou správy o kontrolnej činnosti.  
 
Uznesenie č. 524/2014 (25. MiZ, 17.6.2014), ktorým miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves v časti B.  schvaľuje Okresným úradom Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky 
– oddelenie územného plánovania odsúhlasené „Zadanie územného plánu zóny DLHÉ DIELY 6 - 
východ, október 2013“. 
Komentár: Plní sa. 
Informácia o  plnení unesenia je predložená v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 4. MiZ 
2015“ predkladaného prednostom MÚ. 
Navrhovaný termín plnenia: 31.8.2015 
 
Uznesenie č. 3/2014 (Ustanovujúce MiZ, 15.12.2014), zmenené uzn. č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 
17.3.2015) TP: MiZ 5.5.2015, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
v časti E. ukladá prednostovi spracovať aktualizované rámcové náplne činností komisií a predložiť 
ich na rokovanie MiZ. 
T: 5.5.2015 
Komentár: Splnené. 
Návrh aktualizovaných náplní činností komisií bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva 
a bude predmetom rokovania na 4. zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2015. 
 
Uznesenie č. 22/2015 (10.2.2015), zmenené č. 33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 
5.5.2015, ktorým miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves A. schvaľuje 
Metodicko-pedagogickému centru, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 5 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa prenájom triedy v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, miestnosť č. 330 za účelom organizovania 
vzdelávania v rámci projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, kód ITMS: 
26140230002, v čase od 1.3.2015 do 31.10.2015, nájomné je stanovené vo výške 1 €/hod a B. 
splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
T: 5.5.2015 
Komentár:  Splnené. 
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 17.3.2015. 
 
Uznesenie č. 26/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na pozmeňujúci návrh poslanca Bendíka v časti A. schvaľuje 
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zverejňovanie programu, zápisníc a výpisov zo zasadnutí miestnej rady a komisií miestneho 
zastupiteľstva na webovom sídle MČ Bratislava-Karlova Ves vo formáte Portable Document Format 
(.pdf) od 1.1.2014. 
B. ukladá 
prednostovi technicky zabezpečiť zverejňovanie na oficiálnej stránke MČ Bratislava-Karlova Ves. 
T: každé zasadnutie MiZ, od 1.4.2015 
Komentár: Splnené. 
Programy, zápisnice a výpisy zo zasadnutí miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva sú od 
1.1.2014 zverejnené na webovom sídle MČ Bratislava-Karlova Ves vo formáte Portable Document 
Format. 
 
 
Uznesenie č. 34/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves na doplňujúci návrh poslanca Dullu v časti B. ukladá miestnej kontrolórke  
1. vykonať v budove Základnej školy Majerníkova 60 mimoriadnu kontrolu splnenia výzvy starostky 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neodkladne vykonať nápravné opatrenia a daný priestor uviesť 
do pôvodného stavu, ktorú uplatnila listom zo dňa 4. marca 2015, a prizvať na vykonanie kontroly 
odborne spôsobilú osobu podľa vecného zamerania kontroly a podať správu na najbližšom riadnom 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
T: 27.3.2015 
2. spracovať a podať podnet Okresnej prokuratúre Bratislava IV na preskúmanie konania bývalej 
starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania hospodárskych výsledkov mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves v súbehu s porušovaním povinností pre správe cudzieho majetku v súvislosti 
v nedostatočnou a nesprávnou tvorbou opravných položiek, úpravou údajov hospodárskej a obchodnej 
evidencie vrátane zatajovania súdnych sporov a podať správu o splnení na najbližšom riadnom 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves spolu s kópiou podnetu 
a potvrdením o podaní podnetu. 
T: 15.4.2015 
Komentár: Plní sa. 
Informáciu o plnení uznesenia je súčasťou správy o kontrolnej činnosti.  
 
C. žiada 
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť návrh vnútorného predpisu, ktorým upravia 
pravidlá predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť 
ho komisii finančnej a podnikateľskej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na prerokovanie v apríli 2015. 
T: 8.4.2015 
Komentár: Plní sa. 
Stanovisko nositeľa úlohy: Z dôvodu krátkosti času na prípravu predpisu, ako aj z dôvodu zmeny 
organizačnej štruktúry na miestnom úrade od 1.4.2015 navrhujeme predĺženie termínu do 30.6.2015. 
Navrhovaný termín: 30.6.2015 
 
Uznesenie č. 37/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves A. berie na vedomie ukončenie  6 – ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky 
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves dňom 31.05.2015. 
B. vyhlasuje 
termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na deň 5. mája 2015 na 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 18a zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
C. určuje 
1. Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade 
s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  
a) minimálne úplné stredné vzdelanie, 
b) bezúhonnosť, 
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c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
2. Náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov: 
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a prípadne ďalšie kópie 

dokladov  o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu, 
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  vykonania voľby miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  

3.  Výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rozsahu 100 % 
pracovného úväzku. 
4. Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  aj s ostatnými 
požadovanými dokladmi najneskôr do 15.04.2015 do 17,00 hod. do podateľne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zalepenej obálke 
s označením „ Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. Kandidát môže svoju písomnú prihlášku aj 
s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, s tým, 
že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : „Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. V tomto 
prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 
15.04.2015.   
D. schvaľuje 
1. Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na webovej stránke mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves www.karlovaves.sk a na ďalšej webovej stránke s ponukou práce a formou inzercie 
v bratislavskej regionálnej tlači najneskôr do 31.03.2015. 
2. Termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na 01.06.2015, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce. 
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
a) predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí  
priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti, 
b) tajné hlasovanie podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. 
E. volí 
komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na otváranie 
obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok týchto 
kandidátov v zložení:  
1. Ing. Rudolf Rosina, 
2. Ing. Zuzana Volková, 
3. Ing. Petra Nagyová-Džerengová. 
Komentár 
Komentár: Splnené. 
V zmysle informácie nositeľa úlohy: Inzerát bol zverejnený na portály www.profesia.sk od 27.3. 
do 10.4.2015 a v okresnom vydaní Bratislavských novín v čísle 7, ktoré vyšlo 9.4.2015. 
 
Uznesenie č. 39/2015, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca  
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby sa zabezpečila spracovanie 
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá bola 
počas celého pôsobenia Ing. Ivety Hanulíkovej vo funkcii starostky mestskej časti vyplatená v rozpore 
s platnými pravidlami, alebo zákonmi. 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou dohodu 
o spôsobe, akým bývalá starostka vráti mestskej časti celú takto kvantifikovanú sumu v rozpore 
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s pravidlami a zákonmi jej vyplatenú v čase, keď pôsobila vo funkcii starostky mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
3. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako aj 
o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré je 
plánované na 5. mája 2015 
T: MiZ 5.5.2015 (v texte) 
Komentár: Plní sa. 
Informácia o  plnení unesenia je predložená v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných k 4. MiZ 
2015“ predkladaného prednostom MÚ. 
 
C. ukladá kontrolórke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vykonať kontrolu systému udeľovania 
tzv. trinásteho platu zamestnancom úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako aj voleným 
funkcionárom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s cieľom uistenia sa, že neboli tieto odmeny 
priznané v rozpore s nariadeniami, alebo zákonom aj iným pracovníkom a verejným funkcionárom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie 2007 - 2014. 
T: MiZ 5.5.2015 
Komentár: Splnené. 
Informáciu o plnení uznesenia je súčasťou správy o kontrolnej činnosti.  
 
Uznesenie č. 42/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Karlova – Ves: 
A. prerokovalo 
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“.  
B. vyhovuje 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 proti  
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“. 
C. žiada 
starostku mestskej časti pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“.  
T: 5.5.2015 
Komentár: Splnené. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný a predložený komisiám MiZ. Materiál bude 
predmetom rokovania na 4. zasadaní miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2015. 
 
Uznesenie č. 43/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Karlova – Ves A. deklaruje záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, B. žiada: 1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii, 
ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, 
plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, 
alebo za výkon pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady, poslancov 
miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za každý kalendárny mesiac jednotlivo, 
vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným v § 19 Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 
v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
 a) titul, meno, priezvisko, 
 b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie  a deň 
začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
 c) mzda, plat, alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
 všetkých verejných volených funkcií starostu mestskej časti, zástupcu starostu mestskej časti, 
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tajomníka miestnej rady mestskej časti a poslanca orgánu územnej samosprávy v poradí podľa výšky 
súm vyplatených z verejných rozpočtov. 
T: trvale od 1.4.2015 
TK: polročne, k 31.5. a 30.11. bežného roka 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zverejniť na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, v sekcii MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO, poriadok odmeňovania poslancov 
a členov komisií schválený v zmysle § 15 ods. 2 písm. l) zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
T: 5 dní od schválenia poriadku 
Komentár Plní sa. 
V zmysle vyjadrenia nositeľa úlohy bolo úplné znenie platného „Poriadku odmeňovania poslancov, 
volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  a ďalších 
občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti“ zverejnené na webovej stránke mestskej časti 
v sekcii – Miestne zastupiteľstvo – Dokumenty miestneho zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015), ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Karlova – Ves žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako predstaviteľa stavebného 
úradu zabezpečiť 
1. zákonný postup opakovania vyhlásenia stavebných uzáver pre územia zón Janotova - Hany 
Meličkovej, Dlhé diely IV - V zmenšené územie, Dlhé diely VI - východ - rozšírené územie, ak tomu 
nebránia zvláštne okolnosti v celom rozsahu vymedzených území v zmysle zadaní, na ten účel 
zverejniť oznámenie o začatí konania v zmysle stavebného zákona. 
T: 10 dní od schválenia uznesenia 
Komentár: Plní sa. 
Návrh na predĺženie termínu plnenia do 31.8.2015. 
2. zverejnenie oznámenia o novom prejednaní v konaní o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu 
Karloveská zátoka v zmysle stavebného zákona. 
T: 15 dní od schválenia uznesenia 
3. prípravné činnosti pre oznámenie o začatí konania o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu Líščie 
údolie a podať informáciu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
T: 30.4.2014 
Komentár: Plní sa. 
O plnení unesenia informuje podrobne nositeľ úlohy v materiáli „Plnenie uznesení MiZ splatných 
k 4. MiZ 2015“ predkladaného prednostom MÚ. 
TP: 31.8.2015 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave,  28. apríla  2015               Ing. Janka Mahďáková 
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M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  ME S T S K E J  Č A S T I  B R A T I S L A V A  –  KA R L O V A  V E S  
 

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ 
 

 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 
 

Uznesenie č. 34/2015/B1 – informácia o plnení uznesenia 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí 

dňa 17. marca 2015 prijalo uznesenie č. 34/2015/B1, ktorým uložilo miestnej kontrolórke 
vykonať v budove Základnej školy Majerníkova 60 mimoriadnu kontrolu splnenia výzvy 
starostky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neodkladne vykonať nápravné opatrenia 
a daný priestor uviesť do pôvodného stavu, ktorú uplatnila listom zo dňa 4. marca 2015, 
a prizvať na vykonanie kontroly odborne spôsobilú osobu podľa vecného zamerania 
kontroly a podať správu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves s termínom 27.3.2015. 
 
Uznesenie vyplynulo zo správy o kontrole, vykonanej na základe uznesenia č. 32/2015 zo dňa 
10. februára 2015, ktorým na návrh poslanca Borovičku žiada miestnu kontrolórku vykonať 
na ZŠ Majerníkova 62 kontrolu priestorov pod jedálňou, nakoľko zamestnanci školy 
upozornili, že priestory boli prenajaté p. riaditeľkou Golaisovou, v priestoroch bola prerobená 
elektrina na 380 V a do priestorov sa nedostanú ani školníci ani zamestnanci školy. 

 
Pri tejto kontrole bolo zistené, že priestory, pôvodne určené na skladové účely pre 

potreby školy boli vybavené náradím, strojným zariadením, nástrojmi, pomôckami – ako 
dielňa. Zo zisteného stavu bolo zrejmé, že sa využívali na iné účely ako skladové pre potreby 
školy. Elektrina bola prerobená na 380 V, pripravená na použitie, bez revíznej správy. 
Zameranie priestorov navodzovalo dojem stolársko – čalúnnickej dielne, v prednej časti bol 
kancelársky stôl, v regáloch uskladnené šanóny pre firmu PORTAS. K správe bola priložená 
fotodokumentácia z obhliadky. 
Následným šetrením bolo zistené, že o prenájom časti skladu (30 m2) na Majerníkovej 60 
žiadal dňa 16.9.2014 Aurel Sava, zastupujúci spoločnosť Loridor – S, s.r.o. Mlynarovičova 
16, Bratislava za účelom dočasného riešenia stolárskej dielne na opravu dverí. Miestny úrad 
dňa 3.10.2014 odpovedal, že tieto priestory nie je možné na predmetný účel prenajať, pričom 
v liste žiadateľa informoval o tom, že miestny úrad pri prenájme postupuje formou obchodnej 
verejnej súťaže. 
Ďalej bolo zistené, že pán Sava priestory používal s vedomím  riaditeľky školy RNDr. 
Eleonóra Golaisová, ktorá  listom dňa 25.2.2015 objasnila, že mu umožnila miestnosť použiť 
ako sklad za pomoc školníkovi pri oprave dverí do tried, čo bolo vykonané. Zároveň popiera, 
že by sa v predmetnom priestore vykonáva podnikateľská činnosť. 
 

Výsledkom kontroly bolo konštatovanie, že pri prenájme časti skladových 
priestorov základnej školy A. Dubčeka v budove na Majerníkovej 60 nebol dodržaný zákon 
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SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, nedostatočne bol dodržaný zákon NR SR 
č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
S výsledkom kontroly bola oboznámená riaditeľka školy RNDr. Golaisová a následne 
starostka Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Dana Čahojová. 
Starostka mestskej časti následne vyzvala listom zo dňa 4. marca riaditeľku základnej školy, 
aby neodkladne vykonala nápravné opatrenia a uvedený priestor bol uvedený do pôvodného 
stavu v rámci zákonného rámca. 

Na základe uznesenia č. 34/2015/B1 bola dňa 10. apríla 2015 (termín na základe časových 
možností odborníka) vykonaná obhliadka predmetných priestorov odborne spôsobilým 
revíznym technikom, súdnym znalcom Ing. Rusnákom s cieľom zodpovedať otázky:     
 boli na elektroinštalácii vykonané úpravy, ktoré naznačujú rozšírenie odberu? 
 ak áno, boli tieto úpravy vykonané v súlade s platnou legislatívou?  
 dá sa preukázať odber nad rámec schválených úprav?  
 prípadne iné zistenia dokumentujúce fungovanie/nefungovanie dielne v ZŠ A.Dubčeka 

v budove na Majerníkovej 60 
 
V čase obhliadky sa v predmetnom priestore nenachádzali žiadne stroje ani zariadenia, 
z priestorov bola odprataná väčšina predmetov, regále a šanóny. Následne bola dňa 28. apríla 
2015 vykonaná kontrola, priestor bol vyprataný a čistý. 
 
Zistenia odborne spôsobilého revízneho technika a súdneho znalca Ing. Rusnáka sú uvedené 
v prílohe tejto správy (táto bude doručená v náhradnom termíne, neodkladne po jej dodaní). 
 
 
 
V Bratislave, 28. apríla 2015     Spracoval: Ing. Janka Mahďáková 
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M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  ME S T S K E J  Č A S T I  B R A T I S L A V A  –  KA R L O V A  V E S  
 

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ 
 

 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 
 

SYSTÉM UDEĽOVANIA TZV. TRINÁSTEHO PLATU  
 

Uznesenie č. 39/2015/C – informácia o plnení uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uznesením č. 39/2015/C  
uložilo kontrolórke mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vykonať kontrolu systému 
udeľovania tzv. trinásteho platu zamestnancom úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
ako aj voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s cieľom uistenia sa, že 
neboli tieto odmeny priznané v rozpore s nariadeniami, alebo zákonom aj iným pracovníkom 
a verejným funkcionárom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie 2007 – 2014 
a predložiť túto informáciu na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 5.5.2015. 
 
Kolektívna zmluva uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves ako 
zamestnávateľom a základnou organizáciou SLOVES ako pri Miestnom úrade Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves ako odborovou organizáciou upravuje v zmysle článku 2 tejto 
zmluvy postavenie odborovej organizácie, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky, 
sociálnu oblasť a sociálny fond.  
 
Pôvodná (predchádzajúca) kolektívna zmluva bola uzatvorená  1. apríla 1997 pre obdobie od 
1.4.1997 do 31.3.1998. Následne  bola dodatkami 1 až 5 upravované viaceré podmienky 
ustanovené v kolektívnej zmluve 1997. Dodatkom č. 2 zo dňa 26.3.2002 bol doplnený 
článok 3 o text: „Za zamestnanca sa pre potreby tejto kolektívnej zmluvy považuje aj starosta 
a zástupca starostu (uvoľnený funkcionár) v súlade s Pracovným poriadkom Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves“. Dodatkom č. 3 zo dňa 15.1.2004 bola kolektívna zmluva doplnená  
článok 26a v znení: 
1) Zamestnancovi patrí v kalendárnom roku ďalší plat vo výške funkčného platu 

zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa mu ďalší plat poskytne, ak k 30. Novembru 
kalendárneho roka 
a/ pracoval aspoň 150 dní, alebo 1 500 hodín v danom roku, 
b/ jeho pracovný pomer trvá,  
c/ nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie.  

2) Ďalší plat sa po splnení podmienok podľa odseku 1 vyplatí v termíne určenom na výplatu 
za mesiac november.  

3) Pracovníkovi, ktorý má uzatvorený súbežný pracovný pomer s Mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves ďalší plat nepatrí. 

 
Aktuálne platná zmluva, ktorá nahradila predchádzajúcu, bola uzatvorená dňa 25. júla 2008 
pre obdobie pre obdobie od 1.augusta 2008 do 31. júla 2009. Následne uzatvorenými 
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dodatkami č.1 až 8 boli upravované viaceré ustanovenia kolektívnej zmluvy ako aj obdobie, 
na ktorú sa kolektívna zmluva v znení aktuálnych dodatkov medzi zmluvnými stranami 
uzatvára. V súčasnosti je platnosti kolektívna zmluva v znení dodatkov 1 až 8 uzatvorená dňa 
10. decembra 2014 na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. V zmysle článku 3 
sa táto zmluva vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Článok 26 definuje, že 
odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odmeňovaní“). Tento zákon upravuje odmeňovanie 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Inštitút tzv. trinásteho platu je upravená v článku č.29: 

(1) Ak to umožnia peňažné prostriedky zamestnávateľa, zamestnávateľ prizná 
zamestnancom ku koncu kalendárneho roka, alebo ku začiatku ďalšieho kalendárneho 
roka peňažné prostriedky najviac vo výške funkčného platu, ak sú splnené tieto ďalšie 
podmienky:  
- zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa aspoň 5  mesiacov pred 1. decembrom, 
- pracovný pomer zamestnanca trvá, 
- zamestnancovi neboli uložené disciplinárne opatrenia poľa § 63 ods. 1 písm. e) 

Zákonníka práce. 
(2) Zamestnancovi môžu byť poskytnuté peňažné prostriedky podľa predchádzajúceho 

odseku aj v prípade, že  mu bolo uložené disciplinárne opatrenia poľa § 63 ods. 
1 písm. e) Zákonníka práce, ak si zamestnanec po jeho uložení plní kvalitne všetky 
pracovné úlohy / povinnosti a starosta MČ BA – Karlova Ves rozhodne vo vzťahu 
k priznaniu týchto peňažných prostriedkov o neprihliadaní na uložené disciplinárne 
opatrenie. 

 
Dodatkom č. 3 uzatvoreným dňa 30. júla 2010 pre obdobie od 1. augusta 2010 so 31. júla 
2011 bol článok 29 zmenený takto: 
(1) Ak to umožnia peňažné prostriedky zamestnávateľa, zamestnávateľ prizná 

zamestnancom ku koncu kalendárneho roka, alebo ku začiatku ďalšieho kalendárneho 
roka peňažné prostriedky najviac o výške funkčného platu, ak sú splnené tieto ďalšie 
podmienky:  
- pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi trvá k 1. decembru, 
- zamestnanec odpracoval v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 150 dní pred 

1. decembrom, 
- zamestnanec nebol v kalendárnom roku upozornený zamestnávateľom na 

porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. 
(2) Zamestnancovi môžu byť poskytnuté peňažné prostriedky podľa predchádzajúceho 

odseku aj v prípade, že  bol zamestnávateľom v kalendárnom roku upozornený na 
porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, ak si 
zamestnanec po takomto upozornení  kvalitne plní všetky pracovné úlohy, nedopustí 
sa ďalšieho porušenia pracovnej disciplíny a zároveň zamestnávateľ rozhodne 
o neprihliadaní na toto upozornenie. 
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V Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves boli dňa 25.9.2007 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 90/2007 schválené „Pravidlá 
odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti ktoré 
nadobudli účinnosť 1. októbra 2007“, aktuálne platné (ďalej len „pravidlá odmeňovania 
poslancov“). 
 

Bolo zistené: 
Do okruhu prijímateľov boli v zmysle článku 3 kolektívnej zmluvy zaradení všetci 
zamestnanci mestskej časti. Podklady pre vyplácanie pripravoval miestny úrad a medzi 
prijímateľov zaradil všetkých, ktorých považoval za zamestnancov na základe pravidelného 
vyplácania mesačného platu. Pri vyplácaní bolo preverované splnenie vyššie uvedených 
podmienok. 
Na základe tohto postupu sa v skupine poberateľov nachádzajú všetci zamestnanci mestskej 
časti odmeňovaní v zmysle zákona o odmeňovaní, tzn. zamestnanci v pracovnom pomere 
s mestskou časťou, t.j. referenti, technickí zamestnanci, vedúci oddelení, prednosta úradu, 
miestny kontrolór. Spolu s nimi boli do cieľovej skupiny zaradení zástupca starostu, tajomník 
miestnej rady a starosta, ktorí nie sú de iure zamestnancami. 
 
 
Súlad s platnými predpismi pri vyplácaní tzv. trinásteho platu:  
 
Vedúci zamestnanci, referenti, robotníci, opatrovateľky, vedúci senior klubov, 
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských škôl - sú zamestnancami obce 
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Splnenie podmienok 
určených v kolektívnej zmluve bolo preverované pred vyplatením, bolo v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 
 
Miestny kontrolór – pri zaradení miestneho kontrolóra do okruhu vyplácania miestny úrad 
vychádzal z ustanovení § 18 zákona č.39/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý definuje 
postavenie hlavného kontrolóra ako zamestnanca obce v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme. Nakoľko sa jedná o moju osobu, bolo by neetické 
zaujímať stanovisko k tejto veci. 
 
Zástupca starostu – nie je zamestnancom obce, je odmeňovaný v zmysle § 25 zákona 
o obecnom zriadení, podrobnosti určuje poriadok odmeňovania poslancov. Podľa definície 
§ 2 ods. 1 písm. b) plat poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý je pre výkon funkcie 
dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania, alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol 
v pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „dlhodobo uvoľnený poslanec“) upravuje 
§ 5, Platy dlhodobo uvoľnených poslancov: 
(1) Dlhodobo uvoľnenému poslancovi ( napr. zástupcovi starostu) patrí namiesto mzdy alebo 

inej odmeny v zamestnaní plat od mestskej častí v rozpätí 60 – 80 % platu starostu 
mestskej časti. 

(2) Plat dlhodobo uvoľnenému poslancovi určuje starosta mestskej časti. 
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Zároveň v zmysle  § 10, Odmenu zástupcovi starostu a prednostovi úradu určuje starosta max. 
do výšky 50 % schváleného platu. 
Kontrolou bolo zistené, že v preverovanom období rokov 2007 – 2014 bol tzv. trinásty plat 
zástupcovi starostu vyplatený v rokoch 2007 – 2010, následne v rokoch 2013 – 2014. 
Nakoľko počas celého preverovaného obdobia výška celkovej odmeny vyplatenej zástupcovi 
(zástupcom, jedná sa o dve osoby v dvoch funkčných obdobiach)  starostu vrátane tzv. 
trinásteho platu nepresiahla výšku 50 % schváleného platu, je možné kvalifikovať tento 
benefit za odmenu  schválenú starostom. 
(2007 – 19,29%, 2008 – 20,26%,2009 – 26,90%, 2010 – 8,86%, 2013 – 8,3%, 2014 – 8,7%). 
 
Tajomník miestnej rady – počas kontrolovaného obdobia bol v okruhu prijímateľov 
v rokoch 2008 – 2010 ( zvolený uznesením č. 115/2007). 
Plat tajomníka miestnej rady je určený v rovnakom ustanovení ako u zástupcu starostu. 
V pravidlách odmeňovania platných do 15. decembra 20141 nie je exaktne určená odmena 
tajomníkovi miestnej rady, určenie výšky platu je v kompetencii starostu. 
Výška odmien vrátane tzv. trinásteho platu bola vo výške 2008 – 20,46%, 2009 – 23,13%. 
2010 – 9,38% zo schváleného platu. 
Výška celkom vyplatenej sumy v preverovaných rokoch nepresiahla sumu 80 % platu starostu 
( po odpočítaní tzv. trinásteho platu z celkového príjmu starostu) a bola percentuálne vo výške 
2008 – 63,74%, 2009 – 42,72%, 2010 – 59,94% .   
Obdobne ako v prípade zástupcu starostu bolo vyplatenie tzv. trinásteho platu formálne 
nesprávne, pričom však kompetencia starostu v zmysle § 5 pravidiel odmeňovania poslancov 
nebola prekročená. 
  
Prednosta miestneho úradu – je zamestnancom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme a vzťahuje sa naňho zákon č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odmeňovaní“), v rokoch 2007 až 2010 sa  
naňho vzťahovala kolektívna zmluva.  
V preverovanom období bol zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
upravený zákonom č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
doplnením paragrafu 13ba v znení: „Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok 
a podmienky zamestnávania dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve sa nevzťahujú na 
zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu; to sa nevzťahuje na pracovný čas, 
odpočinok a dovolenku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu materstva, rodičov 

                                                
1 Pravidlá odmeňovania boli doplnené uznesením č. 12/2014 na ustanovujúcom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva dňa 15. decembra 2014 takto: V § 2, ods. 1 doplní  písmeno b1) takto: „poslaneckú odmenu 
tajomníkovi Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“. 
V texte sa doplní § 5a), ktorý znie: 
§5a) Poslanecká odmena tajomníkovi miestnej rady 
„Poslanecká odmena tajomníka miestnej rady je 60% z  2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok.“ 
V texte sa doplní v § 7 nový odsek (5), ktorý znie: 
„Mimoriadne odmeny tajomníkovi miestnej rady schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo.“ 
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a mladistvých a na podmienky stravovania. U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 100 
zamestnancov, sa prvá veta vzťahuje aj na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu.“, s účinnosťou od 1. septembra 2011. Tieto ustanovenia 
zákona boli zrušené zákonom č. 361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. 
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony s účinnosťou od 1. januára 2013. 
Nakoľko Mestská časť Bratislava - Karlova Ves zamestnáva viac ako 100 zamestnancov 
a prednosta miestneho úradu je v priamej riadiacej pôsobnosti starostu (štatutárneho orgánu), 
z ustanovení tohto zákon vyplýva, že podmienky určujúce vyplatenie tzv. trinásteho platu sa 
v čase platnosti tohto zákona – t.j. v rokoch 2011 a 2012 – na prednostu miestneho úradu 
nevzťahovali. V zmysle pravidiel odmeňovania § 10 Odmenu zástupcovi starostu 
a prednostovi úradu určuje starosta max. do výšky 50 % schváleného platu. Pri analogickom 
výpočte ako v prípade zástupcu, suma odmien vyplatených v predmetnom období rokov 2011 
a 2012 bez tzv. trinásteho platu predstavovala 2011 - 55,04 %, 2012 - 54,59 %, spolu s tzv. 
trinástym platom 2011 - 63,35 % a 2012 - 62,99.% schváleného platu, čím bolo oprávnenie 
starostu prekročené. 
V nasledujúcich rokoch 2013 až do súčasnosti sa na prednostu opäť vzťahuje kolektívna 
zmluva v plnom rozsahu ako na zamestnanca v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších noviel. 
 
 
 
 
Bratislava, 28. apríla 2015      Ing. Janka Mahďáková 



17 
 

M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  ME S T S K E J  Č A S T I  B R A T I S L A V A  –  KA R L O V A  V E S  
 

ING.JANKA MAHĎÁKOVÁ 
 

 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI  

 
 

MESAČNÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA ZŠ A. DUBČEKA 
 

Uznesenie č. 488/2014 – informácia o plnení uznesení 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 
11.2.2014 prijalo uznesenie č. 488/2014 na základe Správy o výsledkoch kontroly čerpania 
rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 
Bratislava. 
V časti C.  žiada miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na každom 
rokovaní o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho možných rizikách, ako 
trvalú úlohu. 
V časti E.  žiada prednostu, aby v spolupráci s Radou školy, komisiou pre školstvo a mládež, 
školským oddelením a školským úradom MÚ predložil návrh plánu na ozdravenie 
hospodárenia školy a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených auditom s termínom 
plnenia 17.6.2014 
 
V zmysle tohto uznesenia predkladám informáciu o priebežnom plnení. 
 
Na základe záverov, konštatovaných v správe o výsledkoch kontroly účtovníctva a čerpaní 
rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62  
predložilo vedenie ZŠ A. Dubčeka predložilo opatrenia na odstránenie nedostatkov kontroly. 
Zo strany ekonómky školy (Ing. Horvátovej), boli spracované návrhy ktoré boli predložené na 
júnové rokovanie Rady školy, ktoré mali byť nápomocné pri konsolidácii finančných 
prostriedkov školy. Podrobne boli návrhy prezentované v predchádzajúcej správe o plnení 
uznesenia predkladanej na júnovom rokovaní MiZ. Rovnako bola predložená inventarizácia 
pohľadávok a záväzkov ako za rok 2013, tak i k aktuálnemu termínu ( podrobne v materiáli 
z júna). 
 
 
Zo strany oddelenia školstva a školského úrady sú na Radu školy predkladané návrhy na 
ozdravenie: 
Návrhy školského oddelenia/školského úradu na ozdravenie ZŠ Alexandra Dubčeka  
(uznesenie č. 488/2014/E): 
 
1. Zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia/školského úradu mestskej časti nad 

hospodárením školy v spolupráci s miestnou kontrolórkou; 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
 
2. Dôsledne plniť dohodu o platbách preddavkov a záloh vyrovnávania dlhu školy voči 

BAT, a.s.; zo strany školy predkladať mesačne informáciu 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
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3. Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých zamestnancov s cieľom zefektívnenia 
vynakladania mzdových prostriedkov školy; 

T: k 01.09.2014 
Z: riaditeľka školy  
 
4. Spracovať (po ročnom vyúčtovaní všetkých platieb ZŠ) prehľad o spotrebe energií 

jednotlivých súčastí školy (budova Majerníkova 62, budova Majerníkova 60, bazén) a ich 
reálnych  faktúrach a porovnať rozdiel medzi skutočnou spotrebou (platbami) 
a finančnými prostriedkami, ktoré na energie dostáva ZŠ v rámci preneseného výkonu, 
originálnych kompetencií a nájomných subjektov; 

T: 30. 06. 2014  
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
 
5. Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, 

zjednotiť podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60  
T: 31.8.2014 
Z:  právne oddelenie, oddelenie školstva, školský úrad, riaditeľka školy  
 
6. Zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení (vodomery, elektromery...) 

budovy Majerníkova 60 -  z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítania spotrebovaných energií 
jednotlivými nájomcami; 

T: 31. 08. 2014      
Z: oddelenie školstva, riaditeľka školy  
 
Odporúčania : 

1. Schváliť oddlženie školy zriaďovateľom  - miestnym zastupiteľstvom schválená 
návratná pôžička časti dlhu (44 202,04 Eur) problém nerieši, škola ju nemá z čoho 
splácať a navyše zostáva splácanie ďalšej časti dlhu (BAT); 

2. Finančné prostriedky z účtu MČ Bratislava - Karlova Ves za nájomné od 
prenajímateľov priestorov v budove Majerníkova 60 (cca 36 000,- Eur/mesiac) 
poukazovať Základnej škole A. Dubčeka  na platby energií ; 

 

V súčasnosti bola realizovaná časť z vyššie uvádzaných opatrení: 

V ZŠ A. Dubčeka pracovala od júna do konca januára 2015 nová ekonómka, požadované 
informácie o rozpočtovom hospodárení ZŠ a vyžadované podklady boli spracúvané 
v požadovanej úrovni. Od februára pokračovala nová ekonómka, plynule nadviazala na 
činnosť predchodkyne a doterajšia spolupráca je vysoko profesionálna a bezproblémová.  

Na mimoriadnom augustovom rokovaní miestne zastupiteľstvo uznesením č. 562/2014 na 
základe pozmeňujúceho návrhu poslancov Bendíka a Zahradníka schválilo poskytnutie 
finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62 vo výške 139 479,92 Eur, 
(zároveň aj pre Spojenú školu na Tilgnerovej 14 vo výške 38 798,25 Eur, 
pre ZŠ na Karloveskej 61 vo výške 44 414,44 Eur),  na úhradu dlžných záväzkov voči 
Bratislavskej teplárenskej, a.s, z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
Miestne zastupiteľstvo spolu so schválením finančnej výpomoci prijalo návrhy opatrení, ktoré 
boli odporúčané už v predchádzajúcom reporte o hospodárení školy a prerokované Radou 
školy 12.6.2014 (v texte vyššie uvedené ako Návrhy školského oddelenia/školského úradu na 
ozdravenie ZŠ Alexandra Dubčeka) a splnomocnilo starostku vo veci konať. 
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Rada školy na svojom rokovaní požadovala, aby náklady za budovu Majerníkova 60 znášala 
Mestská časť Karlova Ves a nadväzne na to nepožaduje prevod finančných prostriedkov 
získaných z prenájmu priestorov v tejto budove. 
Nakoľko nie je možné oddeliť budovu fyzicky ako samostatné odberné miesto („odstrihnúť“), 
preto sa zabezpečilo technické osamostatnenie budovy na Majerníkovej 60 z pohľadu odberu 
jednotlivých médií inštaláciou meračov na vstupoch a zmluvným vzťahom medzi mestskou 
časťou a základnou školou ( zverejnená na stránke mestskej časti dňa 2.9.2014: 
http://www.karlovaves.sk/sites/default/files/zaznam/ZML_uhrada_mesacnych_nakladov_na_spotrebu_energii_ZS_Majernikova.pdf)).  
Boli tiež vypracované a podpísané dodatky k nájomným zmluvám s nájomcami v budove 
Majerníková 60 s tým, že zálohové platby za energie budú platiť na účet mestskej časti. 
Súčasne bola vypracovaná zmluva medzi mestskou časťou a základnou školou, na základe 
ktorej mestská časť poukazuje základnej škole mesačne finančné sumy na základe údajov 
z podružných meračov, ktoré boli osadené v budove Majerníková 60.  
 
K jednotlivým bodom ozdravného programu: 
 
1.Zabezpečiť zvýšený dohľad školského oddelenia/školského úradu mestskej časti nad 
hospodárením školy v spolupráci s miestnou kontrolórkou; 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
Plní sa mesačne. 
 
2.Dôsledne plniť dohodu o platbách preddavkov a záloh vyrovnávania dlhu školy voči BAT, 
a.s.; zo strany školy predkladať mesačne informáciu 
T:  ihneď/ plnenie mesačne 
Z:  ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
Plní sa mesačne. 
 
3.Prehodnotiť pracovné zmluvy všetkých zamestnancov s cieľom zefektívnenia vynakladania 
mzdových prostriedkov školy; 
T: k 01.09.2014 
Z: riaditeľka školy  
Mzdové náklady predstavujú najväčšiu položku školy a spôsobujú vznik schodku, 
nakoľko prostriedky štátu /prenesený výkon/ nepokrývajú aktuálne mzdové nároky 
zamestnancov školy zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v plnom rozsahu.  
Napriek tomu, že problematike začala škola venovať pozornosť, boli preverené 
a upravené platové dekréty zamestnancov školy s cieľom znížiť mzdové náklady, 
aktuálne nie je stav natoľko upravený, aby bolo hospodárenie školy vyrovnané 
a mzdové náklady školy stále predstavujú kritickú položku, ktorá spôsobuje prepad 
hospodárenia.   
 
4.Spracovať (po ročnom vyúčtovaní všetkých platieb ZŠ) prehľad o spotrebe energií 
jednotlivých súčastí školy (budova Majerníkova 62, budova Majerníkova 60, bazén) a ich 
reálnych  faktúrach a porovnať rozdiel medzi skutočnou spotrebou (platbami) a finančnými 
prostriedkami, ktoré na energie dostáva ZŠ v rámci preneseného výkonu, originálnych 
kompetencií a nájomných subjektov; 
T: 30. 06. 2014  
Z: ekonómka školy, riaditeľka školy, oddelenie školstva, školský úrad,  
Bude spracované po ročnom vyúčtovaní. 
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5.Zaktualizovať nájomné zmluvy nájomcov s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves, 
zjednotiť podmienky prenájmu priestorov budovy Majerníkova 60  
T: 31.8.2014 
Z:  právne oddelenie, oddelenie školstva, školský úrad, riaditeľka školy  
Boli vypracované a podpísané (okrem jedného  nájomcu, s ktorým sa ešte rokuje)  dodatky 
k nájomným zmluvám s nájomcami v budove Majerníková 60 s tým, že zálohové platby 
za energie sa platia na účet MČ. Súčasne bola vypracovaná zmluva medzi MČ 
a základnou školou, na základe ktorej MČ poukazuje základnej škole mesačne finančné 
sumy na základe údajov z podružných meračov, ktoré boli osadené v budove 
Majerníková 60.  
Zmluvné strany postupujú v zmysle zmlúv a platby prebiehajú tak, ako bolo zmluvne 
dojednané. 
  
6.Zrealizovať inštaláciu samostatných meracích zariadení (vodomery, elektromery...) budovy 
Majerníkova 60 - z dôvodu konkrétnejšieho rozpočítania spotrebovaných energií jednotlivými 
nájomcami; 
T: 31. 08. 2014      
Z: oddelenie školstva, riaditeľka školy  
Nainštalované, odpočty zabezpečené, pravidelne uskutočňované. 
 
K termínu 31.3. 2015 bola škola v „mínuse“ vo výške 39 954,58 €, čo je zapríčinené 
neuhradením faktúr za energie, najmä za teplo, spôsobené nedostatočným financovaním 
na prenesený výkon a vysokým čerpaním na osobné náklady. 
 
Záver: 
 
V zmysle prijatých  uznesení boli nastavené mechanizmy zabezpečujúce pravidelný mesačný 
report informácií zo strany ekonómky ZŠ A. Dubčeka. Na základe  týchto opatrení je dnes 
zabezpečená kvalifikovaná informácia o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ, o výške záväzkov 
a pohľadávok. Tieto opatrenia boli nevyhnutné pre sprehľadnenie finančných tokov 
a celkovej výšky zadlženia ZŠ, nie sú však dostatočné pre zabezpečenie vyrovnaného 
hospodárenia ZŠ.  
Finančná situácia školy bola stabilizovaná poskytnutím finančnej výpomoci vo výške 
139 479,92 Eur, čo však nebolo systémové riešenie odstraňujúce existujúci problém pre 
budúce obdobia. 
Pre zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia boli miestnym zastupiteľstvom prijaté (v texte 
vyššie uvedené) viaceré navrhované opatrenia, ktoré boli prerokované Radou školy spolu so 
zadefinovaním zodpovedných osôb. Jednotlivé opatrenia sa postupne realizujú. 
Zásadným problémom je prehodnotenia miezd na úseku preneseného výkonu štátnej správy, 
na ktorom začala pracovať zodpovedná pracovníčka školy, do súčasnosti bez zásadnejších 
výsledkov či zmien, ktoré by mali vplyv na hospodárenie školy.  
Pre stabilizáciu finančnej situácie a celkového hospodárenia školy je nevyhnutné posudzovať 
problém komplexne a systematicky sa problematike venovať až do definitívneho nastavenia 
fungujúcich riešení. 
 
 
V Bratislave, 28. apríla 2015     Spracoval: Ing. Janka Mahďáková 


