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NÁVRH  UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

A. Schvaľuje predložený návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 

B. Žiada starostku vydať predmetný štatút po formálnej úprave predloženého návrhu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uložilo miestnemu kontrolórovi 
uznesením č. 333/2017 spracovať návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Právny rámec na existenciu takéhoto štatútu položila 
zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves v článku IV., podľa 
ktorého členovia Dozorného orgánu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti organizácie a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so 
skutočnosťou a či sa činnosť organizácie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, touto zriaďovacou 
listinou a pokynmi riaditeľa. Napriek tomu, že zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy nepozná inštitút „dozorného orgánu“ príspevkovej organizácie a v § 21 ods.9 stanovuje 
obligatórne/povinné náležitosti zriaďovacej listiny, je možné odvodiť existenciu takéhoto dozorného 
orgánu príspevkovej organizácie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon 
o obecnom zriadení v § 10 ods. 2 umožňuje obecnému zastupiteľstvu zriadiť a zrušiť podľa potreby stále 
alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určiť im náplň práce. 
Z toto dôvodu nemožno nazerať na predmetný dozorný orgán ako na plnohodnotný kontrolný orgán 
napríklad obchodných spoločností v zmysle Obchodného zákonníka, ale skôr ako akýsi politicko-
kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva, ktorého hlavnou úlohou je byť akousi predĺženou rukou 
miestneho zastupiteľstva. Z tohto dôvodu je do tohto štatútu zapracovaný inštitút spolupráce dozorného 
orgánu a miestneho kontrolóra, ktorý je zo zákona riadnym kontrolným orgánom mestskej časti 
a miestneho zastupiteľstva. Z vyššie uvedených dôvodov má štatút dozorného orgánu okrem presne 
vymedzených kompetencií aj istú voľnosť pre jeho členov, upraviť si vzájomnou dohodou spôsob 
zvolávania rokovaní, alebo spôsob hlasovania o jednotlivých bodoch programu. Za najdôležitejší inštitút 
celého štatútu považujem predkladanie polročných správ miestnemu zastupiteľstvu o činnosti tohto 
dozorného orgánu. Návrh predmetného štatútu bol daný na pripomienkovanie ako dotknutým vedúcim 
zamestnancom miestneho úradu mestskej časti, tak i poslancom miestneho zastupiteľstva 
prostredníctvom mailovej pošty. Na základe pripomienok som zvýšil v článku II, bod 3. písm. h) 
finančný limit z 10 tis. Eur na 20 tis. Eur. Otázku opodstatnenosti existencie finančného limitu v zmysle 
tohto písm.h však ponechávam na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Štatútu 



Dozorného orgánu 

príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 

 
Článok I.  

Postavenie dozorného orgánu 

1. Dozorný orgán je kontrolným orgánom príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves (ďalej pre účely tohto štatútu len „organizácia“). Dohliada na výkon všetkých 
činností organizácie, ako aj jej riaditeľa.  

2. V kompetencii dozorného orgánu je kontrola hlavnej činnosti, ako i podnikateľskej činnosti 
organizácie.  

3. Dozorný orgán je zriadený na základe zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
ako samostatný kontrolný orgán miestneho zastupiteľstva. 

4. Dozorný orgán má 3 členov, ktorých volí a odvoláva Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves na dobu neurčitú. Členstvo v dozornom orgáne je čestná, neplatená 
funkcia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova Ves môže raz ročne (ku 
koncu kalendárneho roka) rozhodnúť o udelení mimoriadnej finančnej odmeny členom 
dozorného orgánu.  

5. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova Ves volí predsedu dozorného orgánu, 
ktorý zvoláva a vedie rokovania dozorného orgánu.  

6. Dozorný orgán sa schádza najmenej raz za polrok. Návrh na zvolanie dozorného orgánu môže 
dať ktorýkoľvek člen dozorného orgánu, alebo riaditeľ organizácie, ktorý adresuje takýto návrh 
predsedovi dozorného orgánu. Ak predseda dozorného orgánu dozorný orgán do 7 dní nezvolá, 
navrhujúci člen dozorného orgánu, alebo riaditeľ organizácie bude informovať o tejto 
skutočnosti Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

7. Členovia dozorného orgánu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou 
starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, 
ktorých prezradením by mohla vzniknúť organizácii škoda. 

8. Členstvo v dozornom orgáne zaniká :  
a) ku dňu vzdania sa funkcie člena dozorného orgánu doručeného Miestnemu zastupiteľstvu 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 
b) ku dňu odvolania člena dozorného orgánu Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu, 
c) smrťou člena dozorného orgánu, 
d) stratou spôsobilosti na právne úkony, 
 

Článok II. 

Kompetencie a právomoci dozorného orgánu 

 
1. Členovia dozorného orgánu majú právo požadovať od riaditeľa organizácie informácie a 

vysvetlenia o všetkých záležitostiach organizácie a nahliadať do všetkých obchodných a 
účtovných kníh a iných dokladov organizácie.  

2. V prípade zistenia závažného porušenia povinností zo strany organizácie, alebo jej riaditeľa, 
alebo v prípade závažných nedostatkov v hospodárení organizácie, je dozorný orgán povinný 



ihneď informovať o týchto nedostatkoch starostu mestskej časti a následne Miestne 
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

3. Do pôsobnosti dozorného orgánu ďalej patrí:  
a) priebežne dohliadať na riadiacu a organizátorskú činnosť riaditeľa organizácie a 

upozorňovať ho na nedostatky,  
b) dohliadať na riadne a efektívne hospodárenie so zvereným/prenajatým hnuteľným a 

nehnuteľným majetkom obce, 
c) kontrolovať hospodárske výsledky príspevkovej organizácie spracované v účtovnej 

uzávierke, ako i akékoľvek účtovné doklady, 
d) navrhovať riaditeľovi organizácie opatrenia na zlepšenie hospodárskych výsledkov 

organizácie,  
e) dohliadať na vedenie obchodno – účtovnej dokumentácie v zmysle platnej právnej úpravy 

a na celkové hospodárenie organizácie, 
f) kontrolovať údaje v účtovných knihách a ďalších dokladoch a porovnávať ich so 

skutočnými tokmi finančných prostriedkov organizácie,  
g) spolupracovať s riaditeľom organizácie na prijímaní základných koncepčných smerovaní 

organizácie a jej podnikateľskej činnosti,  
h) prerokovanie návrhov na financovanie investičného majetku príspevkovej organizácie 

s riaditeľom, ak suma presiahne čiastku 20.000,-€. V takom prípade riaditeľ organizácie 
nesmie urobiť obstaranie takéhoto majetku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
dozorného orgánu. Ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje aj na iné výdavky príspevkovej 
organizácie, ktoré presiahnu čiastku 20.000,-€ jedno rázovým obstaraním, alebo súčtom 
obstaraní obdobných tovarov a služieb v jednom kalendárnom roku.  

i) preskúmať ročnú aj štvrťročnú účtovnú uzávierku organizácie,  
j) pravidelné podávanie polročných správ o činnosti dozorného orgánu miestnemu 

zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  
k) Pri výkone svojich kompetencií môže spolupracovať dozorný orgán s miestnym 

kontrolórom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Miestny kontrolór je na požiadanie 
dozorného orgánu povinný poskytnúť dozornému orgánu pri výkone jeho kompetencií 
a právomocí svoju súčinnosť.  
 

Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
upravuje len rámcovým spôsobom činnosť dozorného orgánu tejto organizácie. Spôsob 
zvolávania rokovaní dozorného orgánu, miesto rokovania, ako i spôsob prípadného hlasovania 
o prejednávaných bodoch programu si upravia členovia dozorného orgánu vzájomnou dohodou.  

2. Členovia dozorného orgánu z radu poslancov miestneho zastupiteľstva majú pri výkone tejto 
funkcie oprávnenia a kompetencie, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, najmä zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. 

3. Tento štatút dozorného orgánu, prípadne jeho zmeny schvaľuje výlučne Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

4. Tento štatút je záväzný pre členov dozorného orgánu, príspevkovú organizáciu 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves, miestneho kontrolóra, ako i ostatných zamestnancov 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

5. Tento štatút nadobudol účinnosť dňa..... 

 

Podpis starostky MČ s pečiatkou 


