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Návrh uznesenia 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2020. 
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Dôvodová správa 
 

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2020. 

Útvar hlavného kontrolóra vykonával v priebehu roka 2020 kontrolnú činnosť, ktorej 
rozsah vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade so schválenými plánmi 
kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 310 zo dňa 3.12.2019 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2020 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 452 zo dňa 30.6.2020.  

 

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej  činnosti ako aj v súlade so zákonom  
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ako aj iných právnych predpisov bola činnosť útvaru hlavného 
kontrolóra za sledované obdobie zameraná na výkon kontrolnej činnosti, výkon iných 
odborných činností, najmä na spracovanie odborných stanovísk, posudzovanie sťažností 
a ich evidenciu, preverovanie splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania a na plnenie ďalších úloh súvisiacich s činnosťou útvaru hlavného kontrolóra. 

 

Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra je zostavená v nasledovnom členení: 
 

A/  Kontrolná činnosť: 
- stručný prehľad o zrealizovaných kontrolách v uplynulom roku 2020, 
- správy z kontrol bez kontrolných zistení, v prípadoch keď neboli zistené 

nedostatky, 
- návrhy správ z kontrol a následne správy z kontrol s kontrolnými zisteniami, 

v prípadoch keď boli zistené nedostatky a prijaté opatrenia, 
- rekapitulácia k správam o kontrolách. 

B/  Rozbor sťažností. 
C/  Ostatná činnosť.  

 

Vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov sú pri 
vyhotovení tejto ročnej správy uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré 
charakterizujú kontrolný postup a výsledok kontroly. Jednotlivé informatívne správy 
predkladá hlavná kontrolórka poslancom mestského zastupiteľstva na každom pravidelnom 
zastupiteľstve. Správa o činnosti je písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných 
údajov, v zmysle ustanovení § 20 - 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
pracovníci útvaru hlavného kontrolóra postupujú. 

Podľa §18f ods. 4 zákona o obecnom zriadení hlavná kontrolórka je povinná na 
požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva 
a primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť o jednotlivých kontrolách 
každého poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna a zaručená. 

 

Práca na útvare hlavného kontrolóra bola v roku 2020 ovplyvnená aj opatreniami, ktoré 
boli prijaté z dôvodu zamedzenia šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Od 16.3.2020 do 
30.4.2020 bola práca na útvare hlavného kontrolóra úplne prerušená. V mesiaci máj 
fungoval útvar hlavného kontrolóra v skrátenom pracovnom čase a obdobie mesiacov 
október a november bolo charakteristické striedaním pracovníkov v práci, kedy polovica 
zamestnancov pracovala doma formou homeoffice a polovica bola prítomná na pracovisku. 
Daná situácia mala v niektorých prípadoch vplyv aj na výkon kontrol, ktoré museli byť či už 
na dlhší alebo kratší čas prerušené, prípadne výkon kontrol trval dlhšie ako za bežných 
okolností a jedna kontrola z prvého polroka 2020 musela byť presunutá plánu kontrolnej 
činnosti na druhý polrok 2020. Napriek uvedeným skutočnostiam sa útvaru hlavného 
kontrolóra podarilo všetky kontroly schválené v plánoch kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 
2020 vykonať. 
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S p r á v a   o   činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 

za rok 2020 
 

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) predkladám mestskému zastupiteľstvu správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) mesta za rok 2020. ÚHK 
vykonával v priebehu roka 2020 kontrolnú činnosť, ktorej rozsah vyplýva z príslušných 
ustanovení zákona o obecnom zriadení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade so 
schválenými plánmi kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 bol 
schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 310 zo dňa 03.12.2019 a plán kontrolnej 
činnosti na 2. polrok 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 452 zo dňa 
30.06.2020.  

 

A. Kontrolná činnosť 
 

V roku 2020 boli ÚHK uskutočňované kontroly v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti podľa č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o finančnej kontrole). 

V priebehu roku 2020 bolo vydaných 28 písomných poverení na vykonanie kontroly, 
všetky poverenia na kontrolu boli vystavené v súlade so schválenými plánmi kontrolnej 
činnosti pre rok 2020. 

Na základe týchto poverení na kontroly bolo celkovo uskutočnených 28 kontrol, 
na základe výsledkov z kontrol bolo vypracovaných: 
- 21 správ z kontroly bez kontrolných zistení (ďalej KZ) - kontrolou neboli zistené 

nedostatky, resp. zistené nedostatky iba formálneho charakteru; vtedy sa vyhotoví 
správa z kontroly (bez KZ), 

- 7 správ z kontroly s KZ, ktorým predchádzalo vypracovanie 7 návrhov správ 
z kontroly - kontrolou boli zistené nedostatky - porušenia zákonných alebo iných 
záväzných noriem; vtedy je vyhotovený návrh správy z kontroly a následne správa 
z kontroly (s KZ). 

 
Rozdelenie kontrol podľa povinných osôb (kontrolovaných subjektov): 

- mestský úrad:   17 kontrol 
- rozpočtové organizácie:    7 kontrol 
- príspevkové organizácie:   2 kontroly + 1 kontrola (20/2020 ako ďalšia povinná 

osoba) 
- obchodné spoločnosti:   1 kontrola 
- ARRIVA Trnava a.s.:    1 kontrola 

 
Podľa citovaného § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 
zasadnutí.“ V súlade s týmto znením zákona boli v roku 2020 predkladané informatívne 
správy na zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Trnava nasledovne : 

 
1. Siedme zasadnutie MZ dňa 11.2.2020 
     Bod programu MZ č. 11 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 1/2020 
 č. 2/2020 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 354. 
 
2. Osme zasadnutie MZ dňa 28.4.2020 
     Bod programu MZ č. 14 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 3, 4/2020 

         č. 5, 6, 7, 8, 9, 11/2020 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 400. 
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3. Deviate zasadnutie MZ dňa 30.6.2020 
     Bod programu MZ č. 7 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 12, 13/2020 

         č. 15, 16/2020 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 451. 
 
4. Desiate zasadnutie MZ dňa 29.9.2020 
     Bod programu MZ č. 8 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 10/2020 

č. 14/2020 
č. 17, 18/2020 
č. 19, 22/2020 
č. 21/2020 

     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 490. 
 
5. Jedenáste zasadnutie MZ dňa 3.11.2020 
     Bod programu MZ č. 7 Materiál č. 1 
     Kontrola  č. 20/2020 

č. 23, 25/2020 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 524. 
 
6. Dvanáste zasadnutie MZ dňa 8.12.2020 
     Bod programu MZ č. 7 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 24/2020 

č. 26/2020 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 560. 
 
7. Trináste zasadnutie MZ dňa 16.2.2021 
     Bod programu MZ č. 9 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 27/2020 
 č. 28/2020 

Tieto kontroly sú predkladané na dnešné trináste zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, a sú súčasťou materiálu „Informatívna správa o výsledkoch ukončených 
a stave rozpracovaných kontrol od 25.11.2020 do 2.2.2021“. 

 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (BEZ KZ) 
 
 Správou z kontroly /bez KZ/ bola ukončená kontrola v 21 prípadoch a týkalo sa to 
nasledovných povinných osôb (kontrolovaných subjektov): 

1. Mestský úrad v Trnave – odbor ekonomický, odbor dopravy a komunálnych 
služieb , Organizačná skupina TTJ 2019 

kontrola č. 1/2020 - zúčtovanie Tradičného trnavského jarmoku 2019 
2. Mestský úrad v Trnave 

kontrola č. 2/2020 – zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

3. Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava 
kontrola č. 4/2020 – plnenie vybraných zmlúv 

4. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 5/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – športové 
aktivity 

5. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 6/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – 
vzdelávanie 
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6. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 7/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – umelecká 
činnosť a kultúrne aktivity 

7. Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia 
kontrola č. 8/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – ekológia 
a životné prostredie 

8. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 9/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – aktivity 
mládeže 

9. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 11/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – charita 

10. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 13/2020 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2019 – zdravie 
a drogová prevencia 

11. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava 
kontrola č. 15/2020 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2019 – kontrola č. 2/2019 

12. Základná škola s materskou školou Spartakovská 5, Trnava 
kontrola č. 16/2020 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2019 – kontrola č. 4/2019 

13. Základná škola s materskou školou Nám. SUT 15, Trnava 
kontrola č. 17/2020 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2019 – kontrola č. 5/2019 

14. Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34, Trnava 
kontrola č. 18/2020 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2019 – kontrola č. 3/2019 

15. Mestský úrad v Trnave 
kontrola č. 19/2020 - plnenie vybraných uznesení MZ mesta Trnava 

16. Mestský úrad v Trnave – odbor komunálnych a cintorínskych služieb 
kontrola č. 21/2020 – dodržiavanie zmluvných podmienok pri ukončení 
koncesnej zmluvy so spoločnosťou RIGSTAV, spol. s r.o. 

17. STEFE Trnava, s.r.o. 
kontrola č. 22/2020 – plnenie vybraných uznesení MZ mesta Trnava 

18. Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava 
kontrola č. 23/2020 – tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

19. Mestský úrad v Trnave – odbor ekonomický 
kontrola č. 24/2020 –  dodržiavanie VZN č. 390 o dani z nehnuteľností 
(v znení novelizácií) a VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, 
o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia so 
zameraním na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti 

20. Zariadenie pre seniorov Trnava 
kontrola č. 25/2020 – tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

21. Centrum voľného času – Kalokagatia, Trnava 
kontrola č. 26/2020 - tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (S KZ) 
 

Z celkového počtu vykonaných kontrol v 7 kontrolách boli zistené porušenia. Na 
základe uvedeného boli vypracované návrhy správ z kontrol, v ktorých boli navrhnuté 
povinnej osobe lehoty na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na 
splnenie prijatých opatrení. Po uplynutí lehoty na podanie námietok boli vypracované správy 
z kontrol. V prípade, že sú vypracované pripomienky k návrhom správ z kontrol, môžu byť 
tieto v prípade ich oprávnenosti zapracované do prislúchajúcej správy z kontroly. 
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KONTROLA č. 3/2020 
 

Zariadenie pre seniorov Trnava 
(ďalej ZpS) 

 

Termín kontroly: 21.1.2020  –  11.2.2020, ukončená 18.2.2020 
 

Kontrola plnenia vybraných zmlúv  
uzatvorených Zariadením pre seniorov v Trnave 

 
Kontrolné zistenia: 
 
2. (číslo bodu kontrolného postupu) Kontrola zmlúv a spisov súvisiacich s ich plnením 

(porovnanie zmluvne dohodnutých podmienok so skutočnosťou, finančné plnenie 
zmlúv, fakturácia a podkladové materiály) 

 
KZ č. 1: Nedodržanie lehoty na vykonanie 2 úhrad stanovenej v čl. V. bod 7 Zmluvy 
o poskytovaní služieb – oneskorenie o 1 a 3 dni. Podľa vyjadrenia povinnej osoby bola 
zodpovedná pracovníčka dlhodobo PN, preto úhrady vykonala zastupujúca pracovníčka. 
ZpS avizovalo oneskorenie platby dodávateľovi služieb, dodávateľ si neuplatnil žiadne 
poplatky z omeškania. 
 
3. Zverejňovanie zmlúv a faktúr 
 
KZ č. 2: Zverejnenie 2 faktúr  na stránke povinnej osoby (ZpS) bolo zrealizované o 3 a 5 dní 
neskôr ako ustanovuje § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého faktúru 
povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa jej zaplatenia. 
 
KZ č. 3: : Nakoľko 3 dobropismi bola upravená pôvodná výška 3 faktúr, nezverejnením 
týchto 3 dobropisov nebol poskytnutý v úplnosti pravdivý obraz o celkovej správnej hodnote 
fakturovaného plnenia v sume podľa § 5b ods. 1 písm. b) ods. 3 zákona o slobode 
informácií.. 
 
KZ č. 4: Nezverejnenie zálohovej faktúry nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona 
o slobode informácií. 
 
Odporúčania: 

− Dodržiavať lehoty úhrad za poskytnuté tovary, služby, práce podľa uzatvorených 
zmlúv, dohôd 

− Dodržiavať termíny zverejnenia faktúr podľa § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií. 

− Zverejňovať všetky doklady preukazujúce pravdivý obraz o celkovej hodnote 
fakturovaného plnenia v sume podľa § 5b ods. 1 písm. b) ods. 3 zákona o slobode 
informácií, vrátane dobropisov, zálohových faktúr. 

 
Doplňujúce odporúčania: 

− Nakoľko pri zverejnených zmluvách nebol uvedený dátum zverejnenia, nedalo sa 
overiť, či kontrolované zmluvy a dohody boli zverejnené v súlade s § 5a ods. 9 
zákona o slobode informácií, t. j. „bezodkladne po uzavretí zmluvy“. Vychádzajúc 
z ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ods. 1 a 4 „zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia; ak sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy – zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo“. 
Nakoľko ZpS zverejňuje pri zmluvách účinnosť zmlúv, dá sa iba predpokladať 
zverejnenie zmlúv. Z tohto dôvodu kontrolná skupina odporúčala ZpS doplniť na 
webovom sídle údaj pri zverejňovaných zmluvách: dátum zverejnenia zmlúv. 

− Pri všetkých zverejnených zmluvách bola uvedená hodnota predmetu v čiastke 
0,00 eur. V prílohe bol zverejnený celý obsah zmluvy, vrátane hodnoty – ceny 
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predmetu zmluvy – ide o formálny nedostatok, ktorý odporúčame riešiť so správcom 
siete. 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK po stanovenom termíne. 

 
 

KONTROLA č. 10/2020 
 

ARRIVA Trnava a.s. 
 

Termín kontroly: 4.3.2020 – 31.7.2020,s prerušením, ukončená 11.9.2020 
 

Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s.  
za rok 2018 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava 
a jej dodatkov 

 
Kontrolné zistenie: 
 
1. Kontrola ekonomickej oprávnenosti úplných vlastných nákladov a tržieb podľa 

položiek dopravcu 
2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami mesta 

na výkon dopravy vo verejnom záujme na MAD za uplynulé obdobie 
 
KZ č. 1: nesprávne vyúčtované náklady za pohonné hmoty -  naftu. Skutočné náklady boli 
vyššie ako vyúčtované náklady o 1 280,01 eura.  
Kontrolné zistenie č. 1 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 280,01 : 
198 504 x 197 117 = 1 271,01) bolo 1 271,01 eura. 
Pôvodné náklady položky 1.1. Pohonné hmoty - nafta vo výške 69 155 eur sa zvýšili 
o 1 271,01 eura. 
 
KZ č. 2: nesprávne vyúčtované náklady za pohonné hmoty – plyn. Skutočné náklady boli 
vyššie ako vyúčtované náklady o 1 498,23 eura.  
Kontrolné zistenie č. 2 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 498,23 : 
386 551 x 384 510 = 1 489,98) bolo 1 489,98 eura. 
Pôvodné náklady položky 1.1. Pohonné hmoty - plyn vo výške 99 352 eur sa zvýšili 
o 1 489,98 eura. 
 
KZ č. 3: Náklady na odpisy dlhodobého majetku vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 neboli ekonomicky oprávnené, nakoľko prekročili ½ odhadovaných nákladov 
uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018 o čiastku 
5 891,50 eura.  
Bolo porušené ustanovenie článku 3 ods. 9 Dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2018 k Zmluve 
o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018, podľa ktorého: „Zmluvné strany sa 
dohodli, že pre poskytnutie Úhrady za služby sa má zato, že maximálna výška Skutočných 
nákladov vyplatených podľa bodu 9 tohto článku môže prekročiť polovicu odhadovaných 
nákladov uvedených v Prílohe č. 4 len vo vzťahu k položkám č. 1.1. Pohonné hmoty; 
2. Mzdy; 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku; 3.3. Stravné vodičov a 3.4. Odvody 
miezd poistného Prílohy č. 4 zmluvy.   
Pôvodné náklady položky 3.1. Odpisy dlhodobého majetku 152 259 eur sa znížili 
o 5 891,50 eura.  
 
KZ č. 4: Náklady na opravy a údržbu dlhodobého majetku vyúčtované v záverečnej kalkulácii 
za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady 
boli nižšie ako vyúčtované náklady o 22 862,48 eura. 



 

 

13-9/2/9 

 

Kontrolné zistenie č. 4 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (22 862,48 : 
585 056 x 581 627 = 22 728,24) bolo 22 728,24 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku vo výške 281 804 eur 
sa znížili o 22 728,24 eura. 
 
KZ č. 5: Náklady na opravy a údržbu dlhodobého majetku vyúčtované v záverečnej kalkulácii 
za 2. polrok 2018 neboli ekonomicky oprávnené, nakoľko nesúviseli s opravami autobusov 
MHD Trnava. Skutočné náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady o 1 698,56 eura. 
Kontrolné zistenie č. 5 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 698,56 : 
585 056 x 581 627 = 1 688,46) bolo 1 688,46 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku vo výške 281 804 eur 
sa znížili o 1 688,46 eura. 
 
KZ č. 6: Položka 3.4. – Odvody poistného vyúčtovaná v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 
2018 obsahovala čiastku 200,17 eur, ktorá nebola preukázaná, a preto nebola ekonomicky 
oprávnená. Preukázané náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady o 200,17 eur. 
Kontrolné zistenie č. 6 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (200,17 : 
585 056 x 581 627 = 198,92) bolo 198,92 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.4. Odvody poistného vo výške 151 660 eur sa znížili 
o 198,92 eura. 
 
KZ č. 7: Náklady na dodávku elektrickej energie pre čerpaciu stanicu CNG vyúčtované 
v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným 
obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady o 766,49 eura. 
Kontrolné zistenie č. 7 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (766,49 : 
585 056 x 581 627 = 761,93) bolo 761,93 eura 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 761,93 eura. 
  
KZ č. 8: Náklady na opravy dopravných prostriedkov vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli 
nižšie ako vyúčtované náklady o 1 561,85 eura. 
Kontrolné zistenie č. 8 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 561,85 : 
585 056 x 581 627 = 1 552,36 ) bolo 1 552,36 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 1 552,36 eura. 
 
KZ č. 9: Náklady na telekomunikácie vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 
časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako 
vyúčtované náklady o 860,83 eura. 
Kontrolné zistenie č. 9 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (860,83 : 
585 056 x 581 627 = 855,57) bolo 855,57 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 855,57 eura. 
 
KZ č. 10: Náklady na ostatné nájomné – CNG vstupy vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli 
nižšie ako vyúčtované náklady o 1 000 eur. 
Kontrolné zistenie č. 10 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 000 : 
585 056 x 581 627 = 994) bolo 994 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili o 994 
eur. 
 
KZ č. 11: Náklady na mýto v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 časovo a vecne 
nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady 
o 182,48 eura. 
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Kontrolné zistenie č. 11 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (182,48 : 
585 056 x 581 627 = 180,89) bolo 180,89 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 180,89 eura. 
 
KZ č. 12: Náklady na dátové služby vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 
časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako 
vyúčtované náklady o 84,66 eura. 
Kontrolné zistenie č. 12 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (84,66 : 
585 056 x 581 627 = 83,75) bolo 83,75 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 83,75 eura. 
 
KZ č. 13: Náklady na ostatné služby (mzdy dočasne pridelených zamestnancov, platba pre 
Mediatex s.r.o., platba za HW servis zariadení) vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. 
polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli 
nižšie ako vyúčtované náklady o  (7 514,93 + 294,26 + 232 + 577,50 = 8 618,69) 8 618,69 
eur. 
Kontrolné zistenie č. 13 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (8 618,69 : 
585 056 x 581 627 = 8 567,95) bolo 8 567,95 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 8 567,95 eura. 
 
KZ č. 14: Náklady na ostatné služby (mzdové náklady za zamestnanca, ktorý nepracoval pre 
MHD Trnava) vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 neboli ekonomicky 
oprávnené, nakoľko nesúviseli s činnosťou MHD Trnava. Skutočné náklady boli nižšie ako 
vyúčtované náklady o 10 978,88 eur. 
Kontrolné zistenie č. 14 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (10 978,88 : 
585 056 x 581 627 = 10 914,23) bolo 10 914,23 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 10 914,23 eura. 
 
KZ č. 15: Náklady na ostatné služby (na znalecký posudok pre znalca)  vyúčtované 
v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 neboli ekonomicky oprávnené. Podľa vyjadrenia 
generálneho riaditeľa nebol ani výnos z predaja plniacej stanice CNG v roku 2019 zahrnutý 
do kalkulácie nákladov a tržieb na stredisko Trnava v príslušnom období.   Skutočné náklady 
boli nižšie ako vyúčtované náklady o 600 eur. 
Kontrolné zistenie č. 15 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (600 : 
585 056 x 581 627 = 596,17) bolo 596,17 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 596,17 eura. 
 
KZ č. 16: Náklady na stravovacie poukážky vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 
2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako 
vyúčtované náklady o (225,06 + 192,06 = 417,12) 417,12 eura. 
Kontrolné zistenie č. 16 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (417,12 : 
585 056 x 581 627 = 414,12) bolo 414,12 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 414,12 eura. 
 
KZ č. 17: Náklady na daň z motorových vozidiel vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. 
polrok 2018 neboli ekonomicky oprávnené, nakoľko nesúviseli s činnosťou MHD Trnava. 
Skutočné náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady o 336,54 eura. 
Kontrolné zistenie č. 17 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (336,54 : 
585 056 x 581 627 = 334,44) bolo 334,44 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 334,44 eura. 
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KZ č. 18: Náklady na ostatné dane a poplatky vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. 
polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli 
nižšie ako vyúčtované náklady o (62,90 + 55,00 = 117,90) 117,90 eura. 
Kontrolné zistenie č. 18 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (117,90 : 
585 056 x 581 627 = 116,91) bolo 116,91 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 116,91 eura. 
 
KZ č. 19: Náklady na havarijné poistenie vozidiel vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 
2. polrok 2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli 
nižšie ako vyúčtované náklady o 133,99 eura. 
Kontrolné zistenie č. 19 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (133,99 : 
585 056 x 581 627 = 133,19) bolo 133,19 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 133,19 eura. 
 
KZ č. 20: Náklady na poistenie budovy CNG  vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 
2018 časovo a vecne nesúviselo s kontrolovaným obdobím. Skutočné náklady boli nižšie ako 
vyúčtované náklady o 357,30 eura. 
Kontrolné zistenie č. 20 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (357,30 : 
585 056 x 581 627 = 354,79) bolo 354,79 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 354,79 eura.  
 
KZ č. 21: Položka kalkulácie 3.6. - Ostatné priame náklady nebola preukázaná v plnej výške 
136 823 eur. Povinná osoba nepreukázala oprávnenosť nákladov vo výške 7 060 eur, preto 
nebolo možné túto čiastku považovať za ekonomicky oprávnené náklady. Preukázané 
náklady boli nižšie ako vyúčtované náklady o 7 060 eur. 
Kontrolné zistenie č. 21 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (7 060 : 
585 056 x 581 627 = 7 018,49) bolo 7 018,49 eura. 
Pôvodné náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady vo výške 89 339 eur sa znížili 
o 7 018,49 eura. 
 
KZ č. 22: Náklady na prevádzkovú réžiu vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 
2018 neboli ekonomicky oprávnené v plnej výške, nakoľko prekročili ½ odhadovaných 
nákladov uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy o službách vo verejnom záujme zo dňa 26.6.2018 
o čiastku 17 046 eura.   
Pôvodné náklady položky 4. Prevádzková réžia vo výške 71 646 eur sa znížili o 17 046 eura. 
 
KZ č. 23: tržby z položky 11. - Ostatné tržby  vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 
2018 časovo a vecne nesúviseli s kontrolovaným obdobím. Skutočné tržby boli nižšie ako 
vyúčtované tržby o 1 660 eura (1625 + 35 = 1 660). 
Kontrolné zistenie č. 23 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (1 660 : 
585 056 x 581 627 = 1 650) bolo 1 650 eur. 
Pôvodné tržby položky 11. Ostatné tržby vo výške 188 621 eur sa znížili o 1 650 eur.  
 
KZ č. 24: Položka 11. – Ostatné tržby vyúčtované v záverečnej kalkulácii za 2. polrok 2018 
boli vo výške 189 736 eur, preukázané tržby boli vo výške 189 875,75 eur, rozdiel medzi 
kalkuláciou a preukázanými tržbami je 139,75 eura. Preukázané tržby sú vyššie ako 
vyúčtované tržby o 139,75 eura. 
Kontrolné zistenie č. 24 prepočítané na základe km ubehnutých v MHD Trnava (139,75 : 
585 056 x 581 627 = 138,43) bolo 138,43 eura. 
Pôvodné tržby položky 11. Ostatné tržby vo výške 188 621 eur sa zvýšili o 138,43 eura. 
 
Výsledok kontroly vo finančnom vyjadrení: 

• Pôvodné náklady vo výške 1 403 232 eur sa znížili o čiastku 77 670,92 eura. 
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• Pôvodné tržby vo výške 581 235 eur sa znížili o čiastku 1 511,57 eura. 

• Potreba náhrady straty sa znížila o 77 321,62 eura na čiastku 13 732,38 eura. 
 
 
Odporúčania: 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré časovo a vecne súvisia 
s príslušným obdobím 

− Zabezpečiť oddelené a prehľadné účtovanie nákladov a tržieb, týkajúcich sa výlučne 
strediska MHD Trnava 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby týkajúce sa výlučne strediska 
MHD Trnava. 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: v stanovenom termíne na ÚHK nedoručený. 
 
Návrh správy z kontroly bol vyhotovený dňa 31.7.2020, ktorý dňa 11.8.2020 prevzal 
generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava a. s. V stanovenom termíne boli na mesto 
Trnava doručené námietky spoločnosti k zisteným nedostatkom. Kontrolný orgán preveril 
opodstatnenosť jednotlivých námietok k zisteným nedostatkom a dňa 9.9.2020 bola 
vypracovaná Správa z kontroly, v ktorej kontrolný orgán konštatoval neopodstatnenosť 
všetkých námietok ku kontrolným zisteniam z dôvodu, že námietky svojim obsahom 
nespochybňovali pravdivosť, preukázateľnosť a úplnosť kontrolných zistení. Správa 
z kontroly obsahovala odôvodnenie neopodstatnenosti ku každej námietke vyjadrenej 
v stanovisku kontrolovanej osoby.  
Kontrolovaný subjekt bol povinný predložiť písomný zoznam prijatých opatrení do 25.9.2020, 
ktorý do stanoveného termínu nebol na ÚHK predložený. Napriek tomu, že nie je zákonnou 
povinnosťou ÚHK upozorňovať kontrolovaný subjekt na nedodržanie stanoveného termínu, 
bol zo strany ÚHK zaslaný generálnemu riaditeľovi spoločnosti mail s poukázaním na to, že 
spoločnosť ARRIVA Trnava a. s. je povinná v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite 
predložiť predmetný zoznam prijatých opatrení a že pri plnení mnohých povinností mohlo 
dôjsť k opomenutiu tohto termínu, pričom bola ponúknutá možnosť napraviť daný stav 
a predložiť prijaté opatrenia v čo možno najkratšom čase. 
V odpovedi generálny riaditeľ spoločnosti uviedol, že neeviduje vysporiadanie sa 
s námietkami a až po získaní stanoviska zo strany ÚHK zvolí ďalší postup. V tejto súvislosti 
je nutné poznamenať, že ÚHK preskúmal vznesené námietky ku kontrolným zisteniam, 
preveril ich opodstatnenosť a tak ako je uvedené už vyššie, stanovisko ku každej námietke je 
uvedené v správe z kontroly, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu. 
Písomný zoznam prijatých opatrení nebol predložený ani do času konania mestského 
zastupiteľstva. 
 
 

KONTROLA č. 12/2020 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
 

Termín kontroly: 5.3.2020  –  1.6.2020, s prerušením, ukončená 8.6.2020 
 

Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2019 pre oblasť 
zdravotne znevýhodnení 

 
Kontrolné zistenia: 
 
1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí 

finančnej dotácie. 
2. Dodržanie účelu použitia poskytnutej finančnej dotácie, kompletnosť a termín 

zúčtovania. 
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KZ č. 1: V Správe z administratívnej finančnej kontroly (ďalej AFK) pri kontrole použitia 
dotácie povinnou osobou (obdarovaným subjektom) Športom k radosti na realizáciu projektu 
„ONCO GAMES 2019 Športové hry pre onkologicky choré deti“ v čiastke 700,00 eur záver 
„AFK neboli zistené nedostatky“ nezodpovedá skutočnosti. V súlade so zmluvou bola použitá 
čiastka vo výške 260,56 eura a ostávajúca čiastka z poskytnutej dotácie vo výške 439,44 eur 
nebola použitá v súlade so zmluvou a nebola ani vrátená na účet mesta v termíne do 
31.12.2019. Tým nebol dodržaný postup podľa zákona o finančnej kontrole. (§ 22 ods. 1 a 
3), Príkaz primátora č. 2/2017, ktorým bola vydaná Smernica pre výkon finančnej kontroly 
v podmienkach mesta Trnava (ods. 6.5) a VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (čl. 10 ods. 4). 
 
Odporúčanie: 

− Vyzvať povinnú osobu (obdarovaný subjekt) Športom k radosti za realizáciu projektu 
„ONCO GAMES 2019 Športové hry pre onkologicky choré deti“ na vrátenie čiastky vo 
výške 439,44 eur z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2019 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK v stanovenom termíne. 
 

KONTROLA č. 14/2020 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor ekonomický 
 

Termín kontroly: 21.5.2020  –  1.7.2020, ukončená 10.7.2020 
 

Kontrola príjmov mesta Trnava,  
so zameraním na výber miestneho poplatku za rozvoj v roku 2019 

 
Kontrolné zistenia: 
 
4. Evidencia agendy v informačnom systéme, prehľady poplatníkov a úhrad poplatku 

za rozvoj v kontrolovanom období 
 
KZ č. 1: Pri vyrubovaní miestneho poplatku za rozvoj bol v 2 prípadoch nesprávne stanovený 
základ dane v m2 podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj uvedený na 
rozhodnutí a následne vypočítaný poplatok za rozvoj, čím vznikol rozdiel v neprospech 
mesta Trnava v čiastke 30,80 eur. 
 
Odporúčania: 
- Dodatočne vypočítať rozdiel základu dane v m2 poplatku za rozvoj a vyrubiť 

rozhodnutím opravu miestneho poplatku za rozvoj. 
 
Doplňujúce odporúčania: 

− Zvážiť prijatie internej smernice týkajúcej sa spracovania postupu vyrubovania 
miestneho poplatku za rozvoj. Takáto povinnosť pri miestnom poplatku za rozvoj síce 
nevyplýva povinnej osobe priamo zo zákona, ale úprava procesu v internom predpise 
vnáša poriadok a istotu do procesu riadenia a zároveň uľahčuje chod zodpovedných 
odborov a prácu ich zamestnancov. 

− Vo výrokovej časti rozhodnutia zjednodušiť údaje týkajúce sa vyrubenia miestneho 
poplatku za rozvoj: okrem definície stavby podľa § 7 ods. zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj uviesť základ poplatku podľa § 6 zákona o miestnom poplatku za 
rozvoj, upravený základ poplatku podľa § 8 ods. 1 alebo 2 zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj, sadzbu poplatku podľa § 7 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, 
resp. VZN a miestny poplatok za rozvoj. Je dobré v úplnosti uviesť, tak ako je na 
súčasnom rozhodnutí aj lokalitu stavby (miestnu časť) a číslo parcely. 
 

Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK v stanovenom termíne. 
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KONTROLA č. 20/2020 
 

Organizačná skupina Advent v Trnave 2019:  
Mestský úrad Trnava - odbor ekonomický, odbor dopravy,  

odbor komunálnych a cintorínskych služieb  
a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 
 

Termín kontroly: 31.7.2020  –  23.9.2020, s prerušením, ukončená 14.10.2020 
 

Kontrola zúčtovania vianočných trhov - Advent v Trnave (ďalej AvT) 2019. 
 
Kontrolné zistenia: 
 
1. Rozpočet akcie Advent v Trnave 2019 – príjmy, výdavky, saldo 
 
KZ č. 1: Nakoľko nerozpočtovaný príjem za AvT 2018: +500,00 eur bol súčasťou 
Vyhodnotenia AvT 2018, jeho zahrnutie do Vyhodnotenia AvT 2019 nemá opodstatnenie. Na 
základe uvedeného kontrolná skupina upravila (znížila) Príjmy AvT 2019 na  sumu 
182 919,00 eur. 
 
KZ č. 2: Zálohová platba za odber elektrickej energie na 3 odberných miestach v sume 
135,00 eur nebola súčasťou zúčtovania AvT 2019. O túto čiastku bolo potrebné navýšiť 
položku vo Vyhodnotení AvT 2019 pod číslom 3 Spotreba elektrickej energie a upraviť 
Výdavky spolu. 
KZ č. 3: Výdavky na protipožiarnu asistenčnú hliadku v sume 222,11 eur boli súčasťou 
dokladov AvT 2019, nie však súčasťou Vyhodnotenia AvT 2019. O túto čiastku bolo potrebné 
navýšiť položku vo Vyhodnotení AvT 2019 pod číslom 14 Protipožiarna asistenčná hliadka 
a upraviť Výdavky spolu. 
 
KZ č. 4: Čerpanie položky pod číslom 13 Dohody a odmeny organizačným pracovníkom 
(SKaŠZ) + poistné vo výške 2 035,00 eur nebolo uskutočnené a jej čerpanie uvedené vo 
Vyhodnotení akcie AvT 2019 nezodpovedá skutočnosti. Z dôvodu vrátenia transferu zo 
strany SKaŠZ vo výške 2 035,00 eur na účet mesta bolo potrebné upraviť vo Vyhodnotení 
akcie AvT 2019 čerpanie uvedenej položky na 0,00 eur a upraviť Výdavky spolu. 
 
Odporúčania: 
- Do zúčtovania (vyhodnotenia) akcie AvT, ktoré je predkladané do mestského 

zastupiteľstva, zahrnúť všetky príjmy a výdavky súvisiace s touto akciou, bez ohľadu 
na zúčtovacie obdobie. Termín : trvale. 

 
Doplňujúce odporúčania: 

− V Organizačnom zabezpečení AvT v časti Platby a určenie nájomného za predajné 
zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve a v užívaní mesta Trnava uviesť 
presne ktorý typ poplatku bude odpustený dodávateľovi/predajcovi pri poskytnutí 
občerstvenia so zázemím na sedenie. 

− V Zmluve o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím v budúcnosti, ak 
bude prevádzkované, jasne dohodnúť, či prevádzkovateľ klziska so zázemím vrátane 
bufetu môže prevádzkovanie bufetu prenechať tretej osobe. A na základe skutočnosti 
uvedenej v tejto Zmluve, že bufet má slúžiť návštevníkom klziska zmluvne dohodnúť, 
aby otváracie hodiny bufetu boli zhodné s otváracími hodinami klziska. 

− V prípade, že sa v budúcnosti v rámci akcie AvT bude opakovať situácia, že súčasťou 
tejto akcie bude aj prevádzkovanie klziska, či už rovnakou spoločnosťou alebo inou, 
prehodnotiť ustanovenie čl. V. ods. 2 Zmluvy, podľa ktorého „mesto Trnava znáša 
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náklady na elektrickú energiu spotrebovanú pri prevádzke Klziska (t. j. klziska, 
vrátane bufetu)“ v prípade, že bufet bude prevádzkovať iná osoba ako vlastník 
a prevádzkovateľ klziska. 

− Zosúladiť rozmery stánkov uvedených v Prihláške k účasti na akcii AvT a rozmermi 
stánkov uvedenými v Platbách pre AvT, Oznámení o vybraní za predajcu na AvT, 
Rozhodnutí na povolenie predaja na AvT. 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK s ohľadom na COVID v termíne. 
 
 

KONTROLA č. 27/2020 
 

Mestský úrad v Trnave 
 

Termín kontroly: 10.11.2020  –  18.12.2020, ukončená 21.1.2021 
 

Kontrola postupu mesta Trnava pri prešetrovaní  
a vybavovaní petícií v zmysle platnej legislatívy. 

 
Kontrolné zistenia: 
 
5. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 
 
KZ č. 1:  

• na webovom sídle mesta v 6 prípadoch zo 16 bol výsledok vybavenia petície 
zverejnený v lehote dlhšej ako desať pracovných dní od jej vybavenia 

• na elektronickej úradnej tabuli (CUET) výsledok vybavenia petície v 9 prípadoch zo 
16 nebol zverejnený, 

čo nebolo v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície 
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to 
technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia 
 
Odporúčania: 
- Určiť vo vnútornej smernici mesta povinnosť a príslušnosť organizačných útvarov 

a zamestnancov mesta Trnava pri zverejňovaní výsledkov vybavenia petícií na 
webovej stránke mesta a na elektronickej úradnej tabuli (CUET).  

 
Doplňujúce odporúčania: 

− Vypustiť spornú časť Príkazu prednostky č. 2/2006, nakoľko v súčasnosti odkazuje na 
už zrušené Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností fyzických 
osôb a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Trnava, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava č. 70/1999 zo dňa 24. apríla 1999. 

− Vypracovať vnútornú smernicu mesta Trnava k vybavovaniu petícií, ktorá by určovala 
najmä: 

• príslušnosť a kompetencie orgánov mesta, organizačných útvarov 
a zamestnancov pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavení petícií 

• postupy pri vybavovaní petícií (posudzovanie náležitostí petície, vedenie centrálnej 
evidencie petícií, vyhotovenie zápisnice o prešetrení petície, oznámenie 
o výsledku vybavenia petície, zverejnenie výsledku vybavenia petície) 

• prípadne ďalšie náležitosti, subsidiárne podľa zákona o sťažnostiach, resp. podľa 
Zásad vybavovania sťažností v podmienkach mesta Trnava. 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: stanovený termín na doručenie na ÚHK do 9.2.2021. 
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KONTROLA č. 28/2020 
 

Mestský úrad v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií, 
odbor investičnej výstavby, odbor verejného obstarávania 

 

Termín kontroly: 19.11.2020 –  7.1.2021, s prerušením, ukončená 21.1.2021 
 

Kontrola procesu obstarania herných prvkov  
na detských ihriskách realizovaných v roku 2018 

 
Kontrolné zistenia: 
 
3. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej PHZ) a postup obstararania 

hracích prvkov na detské ihriská 
 
KZ č. 1: Určenie PHZ pri 16 hracích prvkoch a zvýšenie PHZ pri obstarávaní dodávateľa 
hracích prvkov (detské ihrisko Guliver) nebolo dostatočne zdokladované, čím nebol dodržaný 
§ 6 ods. 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO), podľa ktorého „verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj 
informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu“. Uchovávanie  
týchto podkladov v dokumentácii k verejnému obstarávaniu, ktorými môžu byť napr. 
prieskumy trhu, katalógy, cenníky, či predošlé faktúry, je tiež v súlade s princípom 
transparentnosti. 
 
KZ č. 2: Nesprávne použitý postup zákazky (tovary) pre dodávku a osadenie hracích prvkov 
v teréne investičnej akcie: „Spádové detské ihriská Trnava“ s PHZ 229 554,64 eur. Na 
základe finančného limitu PHZ a zohľadnenia časovej, miestnej a funkčnej charakteristiky 
išlo o zákazku nadlimitnú a nie podlimitnú. Keďže povinná osoba postupovala podľa §§ 109 
– 111 zákona o VO (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska) nekonala 
v súlade s § 10 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého „verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú 
povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona“. 
Postupy obstarávania nadlimitných zákaziek sú stanovené v §§ 26 až 107 zákona o VO. 
 
Odporúčania: 

− Postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať kompletné 
podklady, na základe ktorých došlo k určeniu PHZ tak, aby boli preskúmateľné bez 
ohľadu na použité prostriedky komunikácie v súlade s § 6 ods. 18 zákona o VO. 

− Pracovníkov kontrolovaných odborov oboznámiť so zistenými nedostatkami 
a opätovne poučiť o povinnostiach jednotlivých odborov v procese verejného 
obstarávania vyplývajúcich z legislatívnych noriem. 

 
Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený v ÚHK v stanovenom termíne. 

 
 

R e k a p i t u l á c i a    k   správam   z kontrol  (s KZ) 
 

Na základe vykonaných kontrol bolo vyhotovených 7 návrhov správ z kontrol 
a následne 7 správ z kontrol, v ktorých je uvedených celkom 37 kontrolných zistení. Za 
kontrolné zistenia sú považované skutočnosti, ktoré nie sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi - porušenia zákonov, vyhlášok, VZN a ostatných vnútorných 
noriem. Ďalej sú to odchýlky pri porovnávaní s rozhodnutiami vydanými na základe 
osobitných predpisov alebo vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie 
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hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ich 
poskytovania a použitia. 

 
Na základe kontrolných zistení bolo zo strany povinných osôb prijatých 12 opatrení 

na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli na ÚHK 
písomne doručené. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že pri kontrole spoločnosti 
ARRIVA Trnava a. s bolo zistených 24 kontrolných zistení, avšak vzhľadom k tomu, že 
spoločnosť nedoručila na ÚHK opatrenia na nápravu zistených nedostatkov ani 
v stanovenom termíne a napriek písomnej výzve zo strany ÚHK ani do času konania 
mestského zastupiteľstva, čím si nesplnila svoju zákonnú povinnosť, nebolo možné ich 
vyhodnotiť. 

 
V prípade, že oprávnená osoba (HK) zistí skutočnosti, ktoré nie je možné definovať 

ako kontrolné zistenie, to znamená, že nedošlo k porušeniu zákona ani ostatnej legislatívy, 
vtedy odporúča povinnej osobe prijať postupy, ktoré zjednodušia, zefektívnia, urýchlia, 
sprehľadnia, resp. inak budú prínosom v jej činnosti. Takéto odporúčania sme navrhli 
povinným osobám v správach z kontrol v celkovom počte 10. 

 
Kompletný zjednodušený prehľad kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2020 je uvedený 

v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Správe o činnosti ÚHK za rok 2020. 
 

 
   

B. Rozbor sťažností za rok 2020  
   

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a prešetrovaní sťažností proti činnosti alebo 
nečinnosti orgánov verejnej správy upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, v znení 
neskorších predpisov (ďalej zákon o sťažnostiach). Ide o právny predpis, ktorý v súlade 
s ustanovením článku 46 Ústavy SR zabezpečuje ochranu individuálnych práv fyzických 
osôb a právnických osôb, porušovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej 
správy. V podmienkach samosprávy mesta Trnava sú vydané Zásady postupu pri 
uplatňovaní zákona o sťažnostiach (ďalej len Zásady) formou Príkazu primátora mesta 
Trnava č. 9/2010. Všetky rozpočtové a príspevkové organizácie mesta vydali v súlade so 
zákonom vlastné zásady, ktorými upravili postup pri vybavovaní sťažností vo svojej 
organizácii.   

Podľa článku II. ods. 2 Zásad musia byť všetky podania, ktoré pisatelia označili ako 
sťažnosť, zaevidované do centrálneho registratúrneho denníka Mesta Trnava (v súlade 
s Registratúrnym poriadkom Mesta Trnava) a následne postúpené na útvar hlavného 
kontrolóra, kde sa predbežne posúdi, či písomnosť má znaky sťažnosti v zmysle zákona 
o sťažnostiach a rozhodne sa o ďalšom spôsobe vybavenia. Každé podanie sa posudzuje 
podľa obsahu. Táto prvá fáza je rozhodujúca, pretože ovplyvní ďalší postup mesta pri 
vybavovaní podania. Pri posudzovaní podania na útvare hlavného kontrolóra sa skúma:   

1. či sú naplnené základné znaky sťažnosti definované v § 3 zákona o sťažnostiach  
2. či sú naplnené ustanovenia § 4 zákona o sťažnostiach, kde je uvedené, ktoré 

podanie sťažnosťou nie je.      
Pokiaľ doručená písomnosť spĺňa definíciu sťažnosti podľa zákona, útvar hlavného 

kontrolóra postúpi túto sťažnosť na vybavenie príslušnej organizačnej zložke Mesta Trnava, 
v súlade s článkom IX. Zásad – Príslušnosť na vybavenie sťažnosti. Pri tvorbe Zásad bol 
uplatňovaný princíp, podľa ktorého sťažnosti smerujúce proti zamestnancom mesta vybavuje 
ich priamy nadriadený pracovník. Sťažnosti voči prednostke MsÚ, náčelníkovi mestskej 
polície (ďalej len MsP), riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta vybavuje 
primátor mesta. Sťažnosti proti poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi 
a primátorovi vybavuje Komisia na riešenie mandátov a sťažností mestského 
zastupiteľstva.   
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Prehľad sťažností, ktorý predkladám, má informatívny charakter a neobsahuje 
osobné údaje sťažovateľov. V prípade záujmu poslancov mestského zastupiteľstva je možné 
na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie.    

V roku 2020 bolo na útvar hlavného kontrolóra celkom doručených 37 podaní, ktoré 
boli posudzované z hľadiska naplnenia definície sťažnosti podľa § 3 a § 4 zákona 
o sťažnostiach, z toho:   
• 13 podaní bolo identifikovaných ako sťažnosť podľa zákona  
• 24 rôznych podaní, ktoré boli nazvané ako „sťažnosť“, avšak tieto podania nespĺňali 

definíciu sťažnosti podľa zákona, z toho dôvodu sa proces ich ďalšieho vybavovania 
neriadil ustanoveniami zákona o sťažnostiach. Tieto rôzne podania mali charakter 
dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nebolo v nich 
jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného 
záujmu sa osoba domáha. Útvar hlavného kontrolóra vypracoval ku každému 
podaniu označenému pisateľom ako sťažnosť písomné stanovisko, ktoré bolo 
zaslané príslušnému organizačnému útvaru.  

 
Centrálna evidencia sťažností je vedená na útvare hlavného kontrolóra, oddelene od 

ostatných písomností, pričom obsahuje údaje uvedené v § 10 zákona o sťažnostiach. V roku 
2020 bolo do centrálnej evidencie zapísaných 13 sťažností, uvádzam základné informácie 
k zapísaným sťažnostiam. 
 
1. Sťažnosť vo veci neadekvátneho zákroku a neprofesionálneho správania príslušníka 

MsP Trnava, prešetrená náčelníkom MsP, bola odložená, nakoľko sťažnosť bola 
podaná  elektronickej podobe, avšak nebola autorizovaná podľa § 5 ods. 4 a 5 
zákona o sťažnostiach. 

2. Sťažnosť na vyúčtovanie obedov žiaka 7. ročníka na Základnej škole s MŠ Bottova, 
postúpená vedúcemu odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Trnava, bola odložená, 
nakoľko sťažnosť bola podaná v elektronickej podobe a nebola autorizovaná podľa 
§ 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach. 

3. Sťažnosť na nečinnosť Stavebného úradu mesta Trnava vo veci odstránenia stavby, 
bola prešetrovaná prednostkou MsÚ Trnava, vyhodnotená ako opodstatnená, 
stavebný úrad bude pokračovať bezodkladne v novom prejednaní veci, lehota bude 
závisieť od získania relevantných dôkazov o vlastníkovi stavby. 

4. Sťažnosť na nesprávny postup pri vybavovaní sťažnosti zo dňa 11.11.2019 (pre 
porušenie práv sťažovateľa zrušením záznamu o trvalom pobyte), nakoľko Mesto 
Trnava sa údajne vysporiadalo iba s jedným dôvodom sťažnosti a nevysporiadalo sa 
s druhým dôvodom sťažnosti. Išlo o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 
zákona o sťažnostiach, ktorá bola pridelená na útvar hlavného kontrolóra, kde bola 
prešetrená a vyhodnotená ako neopodstatnená.  

5. Sťažnosť vo veci činnosti resp. nečinnosti príslušníkov MsP Trnava, pridelená 
náčelníkovi MsP Trnava. Odložená, nakoľko sťažnosť podaná v elektronickej podobe 
nebola autorizovaná podľa § 5 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach.  

6. Sťažnosť na výpoveď zo zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, postúpená na 
Zariadenie pre seniorov z dôvodu príslušnosti, podľa § 9 zákona o sťažnostiach. 

7. Sťažnosť na Mesto Trnava, nakoľko údajne nedokáže vystaviť riadne rozhodnutie 
samosprávneho orgánu a upiera zákonný nárok na preplatenie nákladov za nútené 
sťahovanie. Prešetrovala prednostka MsÚ Trnava a vedúca odboru majetkového, 
sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

8. Sťažnosť na diskrimináciu pri vybavovaní žiadosti o výmenu garsónky za 1-izbový byt 
na Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave. Bola prešetrovaná komisiou na riešenie 
mandátov a sťažností, vyhodnotená ako neopodstatnená sťažnosť. Prideľovanie 1-
izbových bytov posudzuje komisia bytová podľa kritérií určených vo VZN 480/2017. 

9. Sťažnosť na Mesto Trnava, ktoré údajne nedokáže vystaviť riadne rozhodnutie 
samosprávneho orgánu a upiera zákonný nárok na preplatenie nákladov za nútené 
sťahovanie. Prešetrovala prednostka MsÚ a vedúca odboru majetkového, sťažnosť 
bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 
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10. Sťažnosť na Mesto Trnava, ktoré údajne nedokáže vystaviť riadne rozhodnutie 
samosprávneho orgánu a upiera zákonný nárok na preplatenie nákladov za nútené 
sťahovanie. Prešetrovala prednostka MsÚ a vedúca odboru majetkového, sťažnosť 
bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

11. Sťažnosť na postup mesta Trnava pri neschválení prevodu náhradného bytu do 
osobného vlastníctva. Bola pridelená na útvar hlavného kontrolóra, následne 
odložená podľa § 6 ods. 1 písm. b), nakoľko vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, 
koná prokuratúra. 

12. Sťažnosť na postup Mesta Trnava, ktoré nepreplatilo náklady vynaložené pri 
presťahovaní do náhradného bytu. Bolo pridelené na útvar hlavného kontrolóra, kde 
bola sťažnosť odložená podľa § 6 ods. 1 písm. b), nakoľko vo veci, ktorá je 
predmetom sťažnosti, koná prokuratúra. 

13. Sťažnosť voči správaniu sa príslušníkov MsP Trnava, prešetroval náčelník MsP 
Trnava, následne bola odložená, nakoľko bola podaná v elektronickej podobe 
a nebola autorizovaná podľa § 5 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach. 

 
Obsah podaní, ktoré pisatelia označovali ako „sťažnosť“, avšak nespĺňali kritériá 

sťažností podľa zákona, bol rôznorodý, uvádzame príklady: 

• Sťažnosť voči vlastníčke bytu pre dlhodobé neriešenie konfliktu s jej nájomníkmi 

• Sťažnosť na štekajúceho psa 

• Sťažnosť proti rozhodnutiu Mesta Trnava v stavebnom konaní 

• Sťažnosť na pani, ktorá vulgárne nadáva deťom na verejnom priestranstve 

• Sťažnosť proti rozhodnutiu o poplatkoch za komunálny odpad 

• Sťažnosť na osoby v byte pre ich hlučné správanie 

• Sťažnosť na rozhodnutie majetkovej komisie vo veci prevodu náhradného bytu do 
osobného vlastníctva 

• Sťažnosť na neudržiavaný súkromný pozemok 

• Sťažnosť na obyvateľov v susednom dome, ktorí neustále vyvolávajú konfliktné 
situácie 

• Sťažnosť na neoprávnené blokovanie parkovacích miest súkromným podnikateľom 

• Sťažnosť proti rozhodnutiam, ktorými boli prerušené kolaudačné konania 

• Sťažnosť na neodborné kosenie na verejných priestranstvách 

• Sťažnosť na vandalizmus na cintoríne 

• Sťažnosť na umiestnenie kontajnerov 

• Sťažnosť na autobusy MHD, v ktorých sa nekúri v zimnom období. 
 

Podania, ktoré pisatelia označili ako sťažnosť, avšak svojím obsahom nezodpovedali 
definícii sťažnosti podľa zákona, boli postúpené podľa svojho obsahu a charakteru na 
príslušný útvar (MsÚ, MsP, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta), kde boli následne 
vybavené.   
 

Pri vypracovaní tejto správy sme požiadali všetky rozpočtové a príspevkové 
organizácie mesta vrátane škôl a školských zariadení o súhrnnú informáciu k sťažnostiam 
prijatým v roku 2020. Na základe poskytnutých informácií uvádzame nasledovný prehľad. 

Z deviatich základných škôl s materskými školami v meste Trnava na ôsmich školách 
neboli v roku 2020 zaevidované žiadne sťažnosti, na Základnej škole s materskou školou 
Spartakovská 5 v Trnave bola zaevidovaná jedna sťažnosť: 

• na hodinu občianskej náuky v triede 6. C, sťažnosť bola prešetrená riaditeľkou školy, 
po prešetrení bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená. Zároveň bolo prijaté 
preventívne opatrenie – nahrávanie online hodín.  
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Základná umelecká 

škola Mozartova a Kalokagatia centrum voľného času nezaevidovali v roku 2020 žiadnu 
sťažnosť. 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5 Trnava, zaevidovalo v roku 2020 
jednu sťažnosť: 
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• na výpoveď zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. Sťažnosť bola 
odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, nakoľko 
nebolo doložené písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom k zastupovaniu 
sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a Stredisko sociálnej 

starostlivosti v Trnave neevidovali v roku 2020 žiadnu sťažnosť. 
Okrem písomných podaní sa na útvar hlavného kontrolóra v priebehu roka obracali 

občania aj osobne, s rôznymi ústnymi požiadavkami. Postup pri vybavovaní takýchto 
záležitostí prebiehal podľa príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach.  

 
C. Ostatná činnosť  

   
Hlavná kontrolórka a útvar hlavného kontrolóra okrem kontrolnej činnosti vykonával 

počas obdobia aj ďalšie činnosti:  
• vypracovanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného 

účtu mesta,  
• vypracovanie plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov a ich predkladanie na 

rokovanie mestského zastupiteľstva,   
• predkladanie informatívnych správ o výsledkoch kontrol,   
• predkladanie ročnej správy o kontrolnej činnosti,   
• zúčastňovanie sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,   
• poskytovanie stanovísk k materiálom do mestského zastupiteľstva, mestskej rady, 

resp. poslaneckých komisií mestského zastupiteľstva, ako aj k poradám vedenia 
mesta,   

• poskytovanie metodických usmernení a spolupráca s kontrolovanými subjektmi pri 
vypracovávaní opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov uvedených 
v správach z kontrol,  

• poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní rôznych podaní v rámci svojich kompetencií,  
• zúčastňovanie sa zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva,  
• zúčastňovanie sa pracovných stretnutí subjektov mesta,  
• posudzovanie podaní označených ako sťažnosť podľa § 3 ods. 2 a § 4 zákona 

o sťažnostiach, vypracúvanie stanovísk k podaniam,  
• vybavovanie ústnych sťažností na útvare hlavného kontrolóra,  
• vedenie centrálnej evidencie sťažností,  
• vedenie kompletnej administratívy komisie na riešenie mandátov a sťažností,  
• sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta počas rozpočtového roka,  
• preverovanie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred 

ich prijatím, 
• spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie,  

• spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, kontrolnými orgánmi, orgánmi 
prokuratúry a ďalšími verejno-právnymi inštitúciami pri výkone vnútornej kontrolnej 
činnosti,  

• plnenie úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• poskytovanie odborných stanovísk k pripravovaným návrhom zákonov, ktoré sa 
týkajú činnosti hlavného kontrolóra,  

• zúčastňovanie sa činností v profesijnom združení – Asociácia kontrolórov územnej 
samosprávy,   

• vytváranie a aktualizácia vnútorných noriem a pracovných materiálov, ktoré majú 
procesný alebo kompetenčný charakter, pre vnútornú potrebu útvaru hlavného 
kontrolóra, za účelom skvalitnenia výkonu kontrolnej činnosti,  

• vytvorenie priečinku „hlavný kontrolór“ na webovom sídle mesta a priebežné 
dopĺňanie zverejňovaných informácií a materiálov z činnosti ÚHK v tomto priečinku, 

• zúčastňovanie sa odborných školení a seminárov.  


