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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 2021. 
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Dôvodová správa 
 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) 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 2021. 

Útvar hlavného kontrolóra vykonával v priebehu roka 2021 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 2021 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 561 
zo dňa 8.12.2020 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 schválilo mestské zastupiteľstvo 
uznesením č. 713 zo dňa 29.6.2021. 

 
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, 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 2021, 
- 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/  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 o výsledkoch kontrol predkladá hlavná kontrolórka 
poslancom mestského zastupiteľstva na každom pravidelnom mestskom zastupiteľstve. Správa 
o činnosti je písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov a 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, ktorý ustanovuje pravidlá pri výkone kontrolnej činnosti. 

Podľa §18f ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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 aj v roku 2021 ovplyvnená situáciou spôsobenou 

pandémiou a opatreniami, ktoré boli prijaté z dôvodu zamedzenia šírenia vírusového ochorenia 
COVID-19. Od 4.1.2021 do 12.4.2021 bola práca na útvare hlavného kontrolóra realizovaná 
v obmedzenom režime s uprednostnením práce formou homeoffice. Pracovníčky sa v práci striedali 
tak, aby v kancelárii vždy bola prítomná iba jedna osoba a ostatné zostávali doma a pracovali formou 
homeoffice. Podobná situácia nastala aj v období od 29.11.2021 do 31.12.2021, kedy sa situácia 
v spoločnosti v súvislosti s pandémiou znovu zhoršila. Pracovný režim na útvare hlavného kontrolóra 
bol zabezpečený tak, aby spĺňal všetky stanovené podmienky a neohrozoval zdravie zamestnancov 
a aby bolo zároveň zabezpečené aj plnenie pracovných povinností. Bolo tiež nutné zohľadňovať aj 
opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou u jednotlivých povinných osôb. Daná situácia mala 
v niektorých prípadoch vplyv na výkon kontrol, ktoré museli byť v dôsledku toho na kratší alebo dlhší 
čas prerušené, resp. čas ich výkonu bol dlhší ako za bežných okolností. Výkon kontroly v takomto 
režime je náročný, preto by som sa chcela poďakovať kolegyniam, ktorých práca a prístup k plneniu 
povinností prispeli k tomu, že všetky kontroly schválené v plánoch kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 
2021 sa podarilo zahájiť, zrealizovať aj ukončiť okrem kontroly č. 31/2021, ktorá v čase vypracovania 
tejto Správy ešte prebiehala. Vďaka patrí aj vedeniu a zamestnancom povinných osôb kontrolovaných 
v roku 2021. 
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S p r á v a   o   činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 

za rok 2021 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) 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 2021. ÚHK vykonával v priebehu roka 2021 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 2021 
bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 561 zo dňa 8.12.2020 a plán 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 713 zo 
dňa 30.6.2021. 

 
 

A. Kontrolná činnosť 

 

V roku 2021 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 2021 bolo vydaných 31 písomných poverení na vykonanie kontroly, 
všetky poverenia na kontrolu boli vystavené v súlade so schválenými plánmi kontrolnej 
činnosti pre rok 2021.  

Na základe týchto poverení na kontroly bolo celkovo uskutočnených 31 kontrol, 
z toho ukončených bolo 30 kontrol a 1 kontrola je rozpracovaná (č. 31/2021 – kontrola 
procesu tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu mesta).  

Na základe výsledkov ukončených kontrol bolo vypracovaných: 
- 15 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), 

- 15 správ z kontroly s KZ, ktorým predchádzalo vypracovanie 15 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:   11 kontrol + 1 rozpracovaná 
- rozpočtové organizácie:  15 kontrol 
- príspevkové organizácie:   2 kontroly 
- 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 2021 predkladané informatívne 
správy na zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Trnava nasledovne : 

 

1. Štrnáste zasadnutie MZ dňa 27.4.2021 
     Bod programu MZ č. 11 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2021 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 673. 
 

2. Pätnáste zasadnutie MZ dňa 29.6.2021 
     Bod programu MZ č. 7 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 7, 8, 9, 10/2021 

         č. 11/2021 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 712. 
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3. Šestnáste zasadnutie MZ dňa 21.9.2021 
     Bod programu MZ č. 6 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 12/2021 

č. 13/2021 
č. 15, 16, 18, 19, 20/2021 

     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 756. 
 

4. Sedemnáste zasadnutie MZ dňa 2.11.2021 
     Bod programu MZ č. 9 Materiál č. 1 
     Kontrola  č. 17, 21, 22, 23, 24/2021 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 789. 
 

5. Osemnáste zasadnutie MZ dňa 7.12.2021 
     Bod programu MZ č. 8 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 14/2021 

č. 26, 27/2021 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 843. 
 

6. Devätnáste zasadnutie MZ dňa 15.2.2022 
     Bod programu MZ č. 10 Materiál č. 1 
     Kontroly č. 25/2021  

č. 28, 29, 30/2021 
Tieto kontroly sú predkladané na dnešné devätnáste zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, a sú súčasťou materiálu „Informatívna správa o výsledkoch ukončených 
a stave rozpracovaných kontrol od 24.11.2021 do 1.2.2022“. 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (BEZ KZ) 
 

 Správou z kontroly /bez KZ/ bola ukončená kontrola v 15 prípadoch a týkalo sa to 
nasledovných povinných osôb (kontrolovaných subjektov): 

1. Centrum voľného času – Kalokagatia, Trnava 
kontrola č. 6/2021 – vybavovanie sťažností a petícií 

2. Základná škola s materskou školou Nám. SUT 15, Trnava 
kontrola č. 7/2021 - vybavovanie sťažností a petícií 

3. Základná škola s materskou školou M. Gorkého 21, Trnava 
kontrola č. 9/2021 - vybavovanie sťažností a petícií 

4. Základná škola s materskou školou Ivana Krasku 29, Trnava 
kontrola č. 10/2021 - vybavovanie sťažností a petícií 

5. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 15/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – športové 
aktivity 

6. Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia 
kontrola č. 16/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – ekológia 
a životné prostredie 

7. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 17/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – priama 
podpora športových organizácií 

8. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 18/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – charita 

9. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 19/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – zdravotne 
znevýhodnení 

10. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 20/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – 
prorodinne orientované mesto 

11. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 21/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – umelecká 
činnosť a kultúrne aktivity 
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12. Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
kontrola č. 22/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – zdravie 
a drogová prevencia 

13. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 23/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – aktivity 
mládeže 

14. Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
kontrola č. 24/2021 - zúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2020 – 
vzdelávanie 

15. Mestský úrad v Trnave – odbor ekonomický 
kontrola č. 27/2021 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2020 – kontrola č. 14/2020 

 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (S KZ) 
 

Z celkového počtu vykonaných kontrol v 15 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. 

 
 

KONTROLA č. 1/2021 
 

Základná škola s materskou školou Spartakovská 5, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 19.1.2021  –  18.2.2021, ukončená 19.3.2021 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

2. (číslo bodu kontrolného postupu) Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií 
doručených v kontrolovanom období 

 

KZ č. 1: Podanie zo dňa 5.3.2020 svojím obsahom zodpovedalo definícii sťažnosti podľa § 3 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o sťažnostiach“) a podanie zo dňa 19.3.2019 svojím obsahom zodpovedalo definícii 
sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach. Podania boli po 
doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie sú sťažnosťami, pri ich vybavovaní neboli 
dodržané zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
 

4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
 

KZ č. 2: Po prešetrení sťažnosti zo dňa 30.1.2019 nebola vyhotovená  zápisnica o prešetrení 
sťažnosti, čo nebolo v  súlade s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach a článkom XIV. Zásad. 
 

KZ č. 3: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 22.2.2019 nebol uvedený 
výsledok prešetrenia sťažnosti t. j., či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, čo 
nebolo v súlade s § 20 ods. 2 zákona o sťažnostiach a článkom XV. ods. 1 a 2 Zásad. 
 

KZ č. 4: Sťažnosť zo dňa 8.12.2020 neobsahovala všetky náležitosti podľa § 5 zákona 
o sťažnostiach, nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným 
podpisom, preto mala byť odložená a sťažovateľ mal byť písomne upovedomený o odložení 
sťažnosti a dôvodoch jej odloženia. Avšak sťažnosť odložená nebola, čo nebolo v súlade 
s § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach. 
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Odporúčania: 

− Dôsledne posudzovať podania podľa obsahu a ak sú sťažnosťou, pri ich vybavovaní 
dodržiavať zákonné postupy v súlade so zákonom o sťažnostiach. 

− Po prešetrení sťažnosti vyhotovovať zápisnicu o prešetrení sťažnosti a dôsledne 
dodržiavať ustanovenia zákona o sťažnostiach, ktoré určujú náležitosti zápisnice 
o prešetrení sťažnosti. 

− V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvádzať výsledok prešetrenia sťažnosti, 
t. j., či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená v súlade s § 20 ods. 2 zákona 
o sťažnostiach.  

− Dôsledne posudzovať náležitosti sťažnosti a v prípade, ak neobsahuje všetky 
náležitosti, postupovať v súlade so zákonom o sťažnostiach. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− Aktualizovať Zásady v zmysle v súčasnosti platného zákona o sťažnostiach a článok 
III. ods. 3 aktualizovať podľa vyjadrenia kontrolnej skupiny uvedenej v časti 1. 
Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ správy z kontroly. 

 

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

KONTROLA č. 2/2021 
 

Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 27.1.2021  –  12.2.2021, ukončená 8.3.2021 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

3. Vybavovanie sťažností a petícií 
 

KZ č. 1 a 2: Zápisnice o prešetrení sťažností zo dňa 21.3.2019 a 23.4.2019 neobsahovali 
všetky náležitosti, čo nebolo v súlade s článkom 2. časť A odsek IX. bod 1 Smernice riaditeľa 
školy na vybavovanie sťažností a s § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach. 
 

KZ č. 3: V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti nebolo uvedené, aké opatrenia boli 
prijaté na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku, čo nebolo v súlade s § 19 
ods. 1 písm. i) bod 5 zákona o sťažnostiach. 
 

Odporúčania: 

− Pri zostavovaní zápisnice o prešetrení sťažnosti dôsledne dodržiavať ustanovenia 
Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností a ustanovenia zákona 
o sťažnostiach, ktoré určujú náležitosti zápisnice o prešetrení sťažnosti. 

− V oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvádzať opatrenia prijaté na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, v súlade § 19 ods. 1 písm. i) bod 5 zákona 
o sťažnostiach. 

 

Doplňujúce odporúčania: 
- Aktualizovať ustanovenia Smernice riaditeľa školy na vybavovanie sťažností, najmä 

článok 2 časť A odsek V. bod 1, článok 2 časť A odsek VIII. bod 4), článok 2 časť 
A odsek X. bod 3), v zmysle vyjadrení kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom 
Smernice uvedených v časti 1. Vnútorná legislatíva k vybavovaniu sťažností a petícií 
na ZŠ s MŠ správy z kontroly.  

 

Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK v stanovenom termíne. 
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KONTROLA č. 3/2021 
 

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 19.2.2021  –  12.3.2021, ukončená 26.3.2021 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Centrálna evidencia sťažností 
 

KZ č. 1: Centrálna evidencia sťažností za roky 2019 a 2020 neobsahovali údaj: „dátum 
pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená“, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 
písm. d) zákona o sťažnostiach. 
 

4. Vybavovanie sťažností a petícií 
 

KZ č. 2 a 4: Záznam o ústnej sťažnosti zo dňa 27.5.2019 a zo dňa 9.10.2019 bol vyhotovený 
zástupkyňou riaditeľky ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach. 
 

KZ č. 3: Prešetrovanie sťažnosti zo dňa 27.5.2019 bolo uskutočnené zástupkyňami riaditeľky 
ZŠ s MŠ, čo nebolo v súlade s ustanoveniami čl. IX. ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 3 Zásad 
postupu pri uplatňovaní zákona o sťažnostiach v podmienkach ZŠ s MŠ. 
 

Odporúčania: 

− Zaktualizovať Zásady postupu pri uplatňovaní zákona o sťažnostiach v podmienkach 
ZŠ s MŠ so súčasne platným a účinným zákonom o sťažnostiach. 

− Dôsledne posudzovať všetky zákonom stanovené náležitosti sťažnosti a v prípade, 
ak  sťažnosť neobsahuje všetky náležitosti, postupovať v súlade so zákonom 
o sťažnostiach. 

− Pri vybavovaní sťažnosti dôsledne dodržiavať, s poukazom na ustanovenie § 11 
ods. 1 zákona o sťažnostiach, ustanovenia Zásad postupu pri uplatňovaní zákona 
o sťažnostiach v podmienkach ZŠ s MŠ (po ich harmonizácii so súčasne platným 
a účinným zákonom o sťažnostiach), ktoré upravujú príslušnosť na vybavovanie 
sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ. 

 

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

KONTROLA č. 4/2021 
 

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 23.2.2021  –  22.3.2021, ukončená 9.4.2021 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

3. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Centrálna evidencia sťažností 
 

KZ č. 1: Podanie zo dňa 30.1.2020 nebolo správne posúdené a vyhodnotené ako sťažnosť, 
čo nebolo v súlade s § 3 zákona o sťažnostiach a článkom I. bod 1. internej smernice 
a následne nebolo zapísané do centrálnej evidencie sťažností podľa § 10 zákona 
o sťažnostiach a podľa článku VIII. internej smernice. 
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Odporúčania: 

− Pri posudzovaní podaní postupovať podľa § 3 a § 4 zákona sťažnostiach a článku I. 
internej smernice. Podania vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona evidovať 
v centrálnej evidencii sťažností podľa § 10  zákona o sťažnostiach a článku VIII. 
internej smernice. 

 

Doplňujúce odporúčania: 
- Aktualizovať ustanovenia internej smernice, najmä článok I. bod 5, článok II. bod 1, 

článok III. bod 1 a 2, článok III. bod 3 a článok IX. bod 1 písm. b), článok XVII. bod 3, 
v zmysle vyjadrenia kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom internej smernice 
uvedeného v časti 1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností 
a petícií na ZŠ s MŠ  správy z kontroly.  

- Pri odložení sťažnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach resp. článku V. bod 3 
internej smernice vyhotovovať Záznam o odložení sťažnosti podľa vzoru v prílohe č. 4 
internej smernice. 

 

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

KONTROLA č. 5/2021 
 

Základná škola s materskou školou Atómova 1, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 15.3.2021  –  30.3.2021, ukončená 12.4.2021 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období 
 

KZ č. 1: Podanie zo dňa 7.5.2019, označené v registratúrnom denníku ako „žiadosť 
o vysvetlenie k hodnoteniu“, svojím obsahom zodpovedalo definícii sťažnosti podľa § 3 
ods. 1 zákona o sťažnostiach, sťažovateľka vyjadrovala nespokojnosť s ohodnotením diktátu 
a školskej slohovej práce svojej dcéry a poukazovala na konkrétne nedostatky. Podanie bolo 
po doručení na ZŠ s MŠ vyhodnotené, že nie je sťažnosťou a pri jeho vybavovaní neboli 
dodržané zákonné postupy, čo nebolo v súlade so zákonom o sťažnostiach. 
 

Odporúčania: 

− Dôsledne posudzovať podania podľa obsahu a ak sú sťažnosťou, pri ich vybavovaní 
dodržiavať zákonné postupy v súlade so zákonom o sťažnostiach. 

 

Doplňujúce odporúčania: 
- Upraviť ustanovenia interného predpisu na vybavovanie sťažností, najmä článok 4 

odsek 4, článok 5 odsek 1 písm. f), článok 7, v zmysle zákona o sťažnostiach 
a vyjadrení kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom interného predpisu uvedených 
v časti 1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ 
s MŠ správy z kontroly.  

 

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

KONTROLA č. 8/2021 
 

Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 9.4.2021  –  21.4.2021, ukončená 6.5.2021 
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Kontrola vybavovania sťažností a petícií 
 

Kontrolné zistenia: 
 

5. Centrálna evidencia sťažností 
 

KZ č. 1: Centrálna evidencia sťažností neobsahuje všetky povinné údaje, čo nie je v súlade 
s § 10 ods. 1 písm. a), b), g), h), i), j), k) zákona o sťažnostiach. 
 

Odporúčania: 

− Doplniť do centrálnej evidencie sťažností všetky povinné údaje podľa § 10 ods. 1 
písm. a), b), g), h), i), j), k) zákona o sťažnostiach. 

 

Doplňujúce odporúčania: 
- Aktualizovať ustanovenia internej smernice, najmä článku II. bod 3, článku III. bod 1, 

článku III. bod 2, článku IV: bod 5, článku IX. bod 1 a prílohy č. 7, v zmysle vyjadrenia 
kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom internej smernice, uvedeného v časti 
Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  správy 
z kontroly. 

 

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

KONTROLA č. 11/2021 
 

Správa majetku mesta Trnava, p.o., Spartakovská B, Trnava 
(ďalej SMMT) 

 

Termín kontroly: 22.4.2021  –  24.5.2021, ukončená 9.6.2021 
 

Kontrola procesu obstarania vybraných tovarov a služieb 
 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup obstarania vybraných tovarov a služieb: b) zákazka na Rider so žacím 
zariadením 
 

KZ č. 1: V PHZ nebolo zahrnuté navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu hydrauliky 
zabezpečujúcu ovládanie žacieho zariadenia zo sedadla vodiča, čo nie je v súlade 
s§ 6 ods. 1 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“. 
 

KZ č. 2: Pri opise predmetu zákazky Rider so žacím zariadením boli použité prirovnania, 
resp. odkazy na konkrétne typy zariadení, pričom tieto zariadenia bolo možné opísať 
prostredníctvom výkonnostných, funkčných a technických požiadaviek a špecifikácií. Spôsob 
opisu predmetu zákazky v tomto prípade nebol v súlade s § 42 ods. 2 a 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

2. Postup obstarania vybraných tovarov a služieb: c) zákazka na Pracovné odevy 
a obuv 2021 
 

KZ č. 3: Pri opise predmetu zákazky Pracovné odevy a obuv 2021 v 22 prípadoch bol 
uvedený odkaz na konkrétny typ výrobku resp. jeho značku, pričom tento odkaz nebol 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, čo nebolo v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

3. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok SMMT, p. o. podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
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KZ č. 4: Pri šiestich vybraných objednávkach absentovali (neboli zverejnené) údaje podľa 
§ 5b ods. 1 písm. a) bod 7a. a 7b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „infozákon“), a to údaje o fyzickej osobe, 
ktorá objednávku podpísala: (7a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej 
osoby, ak takáto funkcia existuje. 
 

KZ č. 5: Objednávka č. 2020067 zo dňa 2.12.2020 nebola zverejnená v lehote podľa § 5b 
ods. 2 infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia, ale o dva dni 
neskôr, a to dňa 18.12.2020. 
 

Odporúčania: 

− Pri stanovení PHZ zahŕňať všetko, čo s ňou ekonomicky alebo technicky súvisí alebo 
je od nej neoddeliteľné, a to za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie realizovať, 
vrátane opakovaného plnenia. 

− Opisovať predmet zákazky v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
jednoznačne, úplne a nestranne, najmä odkazom na technické špecifikácie na 
základe výkonnostných a funkčných požiadaviek alebo ich kombináciou, bez použitia 
prirovnaní na konkrétne typy výrobkov.  

− V prípade, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku § 42 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a je nevyhnutné použiť 
odkaz na konkrétneho výrobcu resp. značku, tento odkaz musí byť v súlade s § 42 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní doplnený slovami „alebo ekvivalentný". 

− Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje definované v § 5b ods. 1 
písm. a) infozákona. 

− Zverejňovať objednávky v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do 
desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− Vypracovať interný predpis upravujúci postupy pri verejnom obstarávaní na 
podmienky SMMT, p. o. 

− V súlade s princípom transparentnosti dôsledne dokumentovať podstatné úkony 
realizované pri verejnom obstarávaní (vrátane absencie názvu predmetu zákazky 
v dokumente k stanoveniu PHZ, absencie podpisu menujúceho v menovacom 
dekréte, overenia oprávnenia dodávať tovar napr. zaznamenaním v Zápisnici 
z vyhodnotenia ponúk). 

− Zriadiť vlastné webové sídlo, na ktorom budú aj s ohľadom na princíp 
transparentnosti zverejňované aj podklady k verejnému obstarávaniu. 

− Z formálneho aj obsahového hľadiska dôsledne spisovať a uchovávať spisovú 
dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (s poukazom na nekorešpondujúci opis 
predmetu zákazky s názvom predmetu zákazky). 

− S poukazom na § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole dbať na skutočnosť, aby 
overenie o vykonaní ZFK bolo archivované spolu s dokladom súvisiacim s finančnou 
operáciou alebo jej časťou. 

 

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

KONTROLA č. 12/2021 
 

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava 
(ďalej STEFE Trnava, s.r.o.) 

 

Termín kontroly: 30.4.2021  –  18.6.2021, ukončená 30.6.2021 
 

Kontrola prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava odovzdaných na výkon správy obchodnej spoločnosti 

STEFE Trnava, s.r.o. 
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Kontrolné zistenia: 
 

2. Posúdenie vybranej spisovej agendy – dodržiavanie podmienok pri prenájme 
majetku odovzdaného na výkon správy, uzatváranie nájomných zmlúv, úhrady 
nájomného a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním 
nebytových priestorov, zverejňovanie. 
 

Kontrolné zistenie A: Tým, že zmluva o nájme nebytových priestorov bola podpísaná skôr, 
ako uplynula  zverejnená lehota na doručenie cenových ponúk uchádzačov, nebol dodržaný 
postup pri priamom prenájme majetku podľa § 8 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia (KZ 
č. 1, 2).  
 

Kontrolné zistenie B: Tým, že preberacie konanie bolo zrealizované v lehote dlhšej ako 5 
dní od odovzdania notárskej zápisnice (KZ č. 3, 5, 6, 8, 11, 13), preberacie konanie bolo 
zrealizované skôr ako bola odovzdaná notárska zápisnica (KZ č. 17) a preberacie konanie 
nebolo zrealizované (KZ č. 14), nebolo dodržané ustanovenie čl. XI. Odovzdanie a prevzatie 
nebytových priestorov Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  
 

Kontrolné zistenie C: Tým, že preberacie konanie bolo zrealizované skôr ako bola 
podpísaná Zmluva o nájme garáže, nebolo dodržané ustanovenie čl. X. Odovzdanie 
a prevzatie garáže Zmluvy o nájme garáže (KZ č. 9,12). 
 

Kontrolné zistenie D: Tým, že zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa nebol zverejnený najmenej 15 dní (KZ č. 4) alebo nebol zverejnený vôbec (KZ č. 15) 
pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta, nebol dodržaný postup pri prenájme majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí a § 8 ods. 7 Zásad 
hospodárenia. 
 

Kontrolné zistenie E: Po ukončení obchodnej verejnej súťaže nebol najvhodnejší návrh 
nájomnej zmluvy schválený v MR, čím nebol dodržaný § 8 ods. 4 písm. e) a f) Zásad 
hospodárenia (KZ č. 7, 10, 16). 
 

Kontrolné zistenie F: Z 39 kontrolovaných zmlúv, dodatkov a dohôd nebolo bezodkladne 
zverejnených 18 zmlúv, dodatkov a dohôd a 2 dohody o splatení dlhu neboli vôbec 
zverejnené, čím nebol dodržaný § 5a ods. 9 infozákona (KZ č. 18). 
 

Odporúčania: 

− Pri priamom prenájme majetku dodržiavať všetky body postupu podľa § 8 ods.5 písm. 
a) až d) Zásad hospodárenia, dodržiavať lehotu na doručenie cenových ponúk 
uvedenú vo zverejnenom zámere prenajať majetok priamym prenájmom a zmluvu 
o nájme nebytových priestorov podpísať až po uplynutí tejto lehoty. 

− Pri prenájme nebytových priestorov dodržiavať podmienku stanovenú v čl. XI. 
Odovzdanie a prevzatie nebytových priestorov Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
a preberacie konanie realizovať v súlade s touto podmienkou. 

− Pri prenájme garáže dodržiavať podmienku stanovenú v čl. X. Odovzdanie 
a prevzatie garáže Zmluvy o nájme garáže a preberacie konanie realizovať až po 
podpísaní Zmluvy o nájme garáže. 

− Pri prenájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa dodržiavať postup podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí a § 8 ods. 7 Zásad hospodárenia 
a dodržiavať povinnú lehotu zverejnenia zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

− Pri prenájme majetku obchodnou verejnou súťažou dodržiavať všetky body postupu 
pri prenájme majetku obchodnou verejnou súťažou podľa § 8 ods.4 písm. a) až g) 
Zásad hospodárenia. 

− Bezodkladne zverejňovať povinne zverejňované zmluvy, dodatky a dohody v súlade 
s § 5a ods. 9 infozákona. 
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Doplňujúce odporúčania: 

− Pri vypracovaní budúcich nájomných zmlúv prehodnotiť, či bude prenajímateľ viazať 
v článku IV. Doba nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov začiatok doby nájmu 
okrem predloženia notárskej zápisnice zároveň aj na pevne stanovený dátum.  

− Navrhované znenie uznesení MZ pripravovať tak, aby v prípadoch keď je nájomné 
určené dohodou vo výške podľa zrušeného VZN nebola uvedená formulácia „podľa 
VZN v platnom znení“. 

 

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

KONTROLA č. 13/2021 
 

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, 
Štefánikova 2, Trnava (ďalej ZUŠ) 

 

Termín kontroly: 7.6.2021  –  27.7.2021, s prerušením, ukončená 30.7.2021 
 

Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
 

KZ č. 1: Na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia o správcovstve 
majetku mesta ZUŠ M. Schneidera – Trnavského, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 
ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p , podľa ktorých: „organizácie založené alebo 
zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, 
navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce“ a „vlastníci a iné oprávnené 
osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka 
nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť 
každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej 
skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis 
týchto údajov do katastra“. 
 

5. Verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
 

KZ č. 2: Spisová dokumentácia k obstarávaniu výpočtovej techniky na zabezpečenie online-
vyučovania neobsahuje doklad preukazujúci stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, čo 
nie je v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

KZ č. 3: Podľa zvoleného postupu povinnou osobou (priame rokovacie konanie pre 
nadlimitné zákazky) nebola dodržaná povinnosť zaslania oznámenia s odôvodnením použitia 
rokovacieho konania z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti Úradu pre verejné obstarávanie, 
rovnako tak nebolo povinnou osobou uverejnené oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu, čím 
došlo k porušeniu § 82 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

KZ č. 4: Nebola dodržaná 30-dňová lehota po skončení kalendárneho štvrťroka na 
zverejnenie súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa  za III. - IV. štvrťrok 2020, čím 
došlo k porušeniu § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

6. Výkon základnej finančnej kontroly 
 

KZ č. 5: Päť nájomných zmlúv na prenájom nebytových a bytových priestorov v správcovstve 
ZUŠ (Elux, spol. s.r.o. z 30.12.2004, ReBarbora spol. s r.o. z 30.5.2017, DaSen spol s r.o. 
z 15.6.2005, Jaroslav Grinaj  z 2.11.2016, Trnavský komorný orchester z 30.11.2010) nebolo 
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overených ZFK podľa § 6 a 7 zákona o finančnej kontrole. Poznámka: nájomné zmluvy 
uzatvorené pred 1.1.2016 podliehali overeniu predbežnou finančnou kontrolou podľa § 9 
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. 
 

8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 
 

KZ č. 6: Zmluva č. 107/2019 nebola zverejnená v lehote podľa § 5a) ods. 9 infozákona, t. j. 
bezodkladne po uzavretí zmluvy, ale až po 37 dňoch od dátumu uzavretia. 
 

KZ č. 7: Pri všetkých dvanástich vybraných objednávkach absentovali (neboli zverejnené) 
údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7a. a 7b infozákona, a to údaje o fyzickej osobe, ktorá 
objednávku podpísala: (7a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej osoby, 
ak takáto funkcia existuje. 
 

KZ č. 8: Objednávky pod číslom 1.,2.,3. a 4. uvedené v Prílohe č. 3 neboli zverejnené 
v lehote podľa § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa ich 
vyhotovenia. 
 

Odporúčania: 

− V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v spojení s § 19 písm. 
a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov navrhnúť 
na stredisko geodézie zápis správy majetku mesta a dbať na to, aby všetky údaje 
katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto 
údajov boli v katastri riadne evidované. 

− V súlade s princípom transparentnosti dokumentovať kompletné podklady, na základe 
ktorých prišlo k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky tak, aby boli preskúmateľné 
bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie v zmysle s § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

− Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác formou priameho rokovacieho 
konania z dôvodu mimoriadnej udalosti poslať úradu pred uzavretím zmluvy 
elektronicky oznámenie, v ktorom bude odôvodnené použitie zvoleného postupu, 
resp. uverejniť oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu v zmysle s § 82 ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

− Pri zverejnení súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa  dodržiavať lehoty 
uvedené v § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

− Zmluvy na prenájom nebytových a bytových priestorov v správcovstve ZUŠ overovať 
ZFK podľa § 6 a 7 zákona o finančnej kontrole.  

− Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv dodržiavať lehoty podľa § 5a) ods. 9 
infozákona 

− Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje definované v § 5b ods. 1 
písm. a) infozákona. 

− Zverejňovať objednávky v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do 
desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− Upraviť Smernicu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
po formálnej stránke podľa platného znenia príkazu primátora č. 10/2003 v znení 
príkazu primátora č. 17/2011, ktorý bol vydaný pre Mestský úrad Trnava, Mestskú 
políciu Trnava, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie zriadené mestom 
Trnava ako pravidlá, ktorými sa upresňuje realizácia inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielov  majetku a záväzkov mesta Trnava. 

− Evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničnej knihe viesť 
elektronicky. 

− Upraviť smernicu „Vybavovanie sťažností a petícií fyzických a právnických osôb 
v podmienkach ZUŠ Mikuláša Schneidera – Trnavského“, najmä v článkoch: článok 2 



 

 

19-10/2/15 

 

ods. 1 písm. a) smernice, článok 6 ods. 1 – 4 smernice, článok 11 ods. 14 smernice, 
tak ako je uvedené v časti 4 Správy z kontroly č. 13/2021. 

− Vypracovať interný predpis upravujúci postupy pri verejnom obstarávaní na 
podmienky ZUŠ. 

 

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

KONTROLA č. 14/2021 
 

ARRIVA Trnava a.s. 
 

Termín kontroly: 16.6.2021 – 31.8.2021, s prerušením, ukončená 15.11.2021 
 

Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s.  
za rok 2019 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava 
zo dňa 26.6.2018 a jej dodatku č. 1 

 

Kontrolné zistenia: 
 

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 mestskej autobusovej doprave za 
uplynulé obdobie 

 

KZ č. 1: Náklady na pohonné hmoty v položke kalkulácie 1.1. Pohonné hmoty – nafta neboli  
preukázané v plnej výške. Preukázané náklady sú nižšie ako vyúčtované náklady 
o 18,24 eur. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 18,12 eur 
(18,24 : 439 504 x 436 732 = 18,12).    
Náklady v riadku 1.1. Pohonné hmoty – nafta sa znižujú o 18,12 eur. 
 

KZ č. 2: Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 2. Priame mzdy vo výške 499,20 
eur, správne mala byť táto čiastka zaradená do položky kalkulácie 3.4. Odvody poistného. 
Správna čiastka v položke kalkulácie 2. Priame mzdy mala byť 1 418,30 eur, čím vznikol 
rozdiel 919,10 eur. 
Súvisí s kontrolným zistením č. 5, nemá vplyv na výšku potreby náhrady straty za rok 2019. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 913,76 eur. 
Náklady v riadku 2. Priame mzdy sa zvyšujú o 913,76 eur. 
 

KZ č. 3: Nebolo dodržané ustanovenie čl. 11 ods. 5 Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
tým, že dve osoby, ktoré vykonávali funkciu vodičov autobusov, neboli v pracovnoprávnom 
vzťahu s ARRIVA Trnava a.s. Objednávateľovi – mestu Trnava tým vzniklo právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 25 000 eur.  
 

KZ č. 4: Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.2. Opravy a údržba 
dlhodobého majetku vo výške 2 022,63 eur. Náklady na motorové vozidlá nie sú priame 
náklady na MHD Trnava.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 2 010,88 eur 
(2 022,63 : 1 177 217 x 1 170 376 = 2 010,88) . 
Náklady v riadku 3.2. Opravy a údržba dlhodobého majetku sa znižujú o 2 010,88 eur.  
 

KZ č. 5: Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.4. Odvody poistného vo výške 
1 418,30 eur, správne mala byť táto čiastka zaradená do položky kalkulácie 2. Priame mzdy. 
Správna čiastka v položke kalkulácie 3.4. Odvody poistného mala byť 499,20 eur, čím 
vznikol rozdiel 919,10 eur.  
Súvisí s kontrolným zistením č. 2, nemá vplyv na výšku potreby náhrady straty za rok 2019. 
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Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 913,76 eur. 
Náklady v riadku 3.4. Odvody poistného sa znižujú o 913,76 eur. 
 

KZ č. 6: Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame náklady 
(účet 511 - 390 Opravy, údržba – ostatné) vo výške 350,96 eur. Náklady na servisnú 
prehliadku auta dispečerov podniku nie sú priame náklady na MHD Trnava.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 348,92 eur 
(350,96: 1 177 217 x 1 170 376 = 348,92). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 348,92 eur. 
 

KZ č. 7: Nesprávne zaradená čiastka do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame náklady  
(účet 518-220  Spracovanie/skládkovanie/odvoz odpadu) vo výške 518,58 eur. Náklady 
na opravy motorových vozidiel nie sú priame náklady na MHD Trnava.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 515,57 eur 
(518,58 : 1 177 217 x 1 170 376 = 515,57). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 515,57 eur. 
 

KZ č. 8: Nesprávne zaradené čiastky do položky kalkulácie 3.6. Ostatné priame náklady 
(účet 518 - 790 Ostatné služby) vo výške 7 097,50. Náklady nie sú ekonomicky oprávnené, 
nakoľko nebola preukázaná ich súvislosť s plnením záväzku podľa Zmluvy o službách vo 
verejnom záujme zo dňa 26.6.2018.  
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 7 056,26 eur 
(7 097,50 : 1 177 217 x 1 170 376 = 7 056,26). 
Náklady položky 3.6. Ostatné priame náklady sa znižujú o 7 056,26 eur. 
 

KZ č. 9: Nesprávne zaradené čiastky do položky kalkulácie 5. Správna réžia vo výške 
44,44 eur. Náklady nie sú ekonomicky oprávnené, nakoľko časovo a vecne nesúvisia 
s kontrolovaným obdobím. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km najazdených v meste Trnava je 44,18 eur 
(44,44 : 1 177 217 x 1 170 376 = 44,18). 
Náklady položky 5. Správna réžia sa znižujú o 44,18 eur. 
 

KZ č. 10: Tržby v položke kalkulácie 11. – Ostatné tržby boli  vyúčtované vo výške 
326 246,34 eur, preukázané tržby boli vo výške 326 309,57 eur. Preukázané tržby sú vyššie 
ako vyúčtované tržby o 63,23 eur. 
Kontrolné zistenie prepočítané na základe km ubehnutých v meste Trnava je 62,86 eur 
(63,23 : 1 177 217 x 1 170 376 = 62,86). 
Tržby položky 11. Ostatné tržby sa zvyšujú o 62,86 eur. 
 

Výsledok kontroly po preskúmaní a vyhodnotení námietok povinnej osoby: 

• Úplné vlastné náklady vo výške 2 718 906,97 eur sa znižujú o čiastku 9 704,56 eur 

• Ostatné tržby vo výške 324 353,32 eur sa zvyšujú o čiastku 62,86 eur 

• Potreba náhrady straty vo výške 128 214,97 eur sa znižuje o 9 902,15 eur.  
 

Odporúčania: 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré časovo a vecne súvisia 
s príslušným obdobím (KZ č. 9) 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré sú preukázané (KZ 
č. 1, 10) 

− Náklady zaraďovať do správnych položiek kalkulácie (KZ č. 2, 5) 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať položkách 1. Priamy materiál, 2. Priame 
mzdy a 3. Ostatné priame náklady len priame náklady, týkajúce sa strediska MHD 
Trnava (KZ č. 4, 6, 7) 

− V kalkulácii nákladov a tržieb vykazovať náklady a tržby, ktoré súvisia s plnením 
záväzku v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme (KZ č. 8) 

− Dodržiavať záväzky v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme (KZ č. 3). 
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Kontrolná skupina v súlade s článkom 4 ods. 2 Zmluvy o službách vo verejnom záujme 
a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 25.6.2018 
požiadala dopravcu o bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov. Správa z kontroly 
bola vyhotovená a zaslaná povinnej osobe dňa 15.11.2021, čím bola kontrola v zmysle § 22 
ods. 6 zákona o finančnej kontrole. 

 
 

KONTROLA č. 25/2021 
 

Základná škola s materskou školou Nám. SUT 15, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 21.10.2021  –  7.12.2021, ukončená 28.1.2022 
 

Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Rozpočet ZŠ s MŠ, finančné výkazy, hospodárenie ZŠ s MŠ 
 

KZ č. 1: Výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku boli nesprávne 
zaradené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu do kategórie bežných výdavkov, položka 
635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím nebolo 
dodržané ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 
 

KZ č. 2: Verejné prostriedky boli použité v rozpore s určeným účelom, čím došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.  
 

2. Vedenie účtovníctva, účtovné výkazy, účtovné doklady 
 

KZ č. 3: Úhrady faktúr súvisiacich s technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku 
boli účtované priamo do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie, pričom správne mali 
byť účtované na účet 042 – Obstaranie majetku. Kontrolou bolo zistené, že išlo o technické 
zhodnotenie majetku a nie o jeho opravu a udržiavanie, čím povinná osoba nepostupovala 
v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a s Opatrením MF SR. 
 

4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
 

KZ č. 4: Na liste vlastníctva nie je uvedený výkon správy nehnuteľného majetku mesta 
Trnava Základnou školou s materskou školou, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 3 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. 
 

5. Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác 
5.2. Postup obstarania vybraných zákaziek 
 

KZ č. 5: Vo všetkých kontrolovaných prípadoch bola predpokladaná hodnota zákazky 
stanovená ako cena s DPH, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

KZ č. 6: ZŠ s MŠ porušila svoju povinnosť podľa § 117 ods. 1 v spojení s ods. 8 zákona 
o verejnom obstarávaní tak, že nepostupovala v súlade s princípom transparentnosti 
a zároveň nezdokumentovala a nearchivovala celý priebeh verejného obstarávania, aby jej 
úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 
 

KZ č. 7: Povinná osoba nedodržala zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu na zverejnenie 
súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa po skončení kalendárneho štvrťroka za 
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všetky štvrťroky r. 2020, deväť zákaziek z predloženého zoznamu verejných obstarávaní 
nebolo zverejnených v súhrnných správach za r. 2020 a údaje k zákazkám od dodávateľa 
Ing. Gabriel ERENT ERCOMP nezodpovedajú údajom z predloženého zoznamu verejných 
obstarávaní za r. 2020 (počet zákaziek, hodnoty zákaziek), čím došlo k porušeniu § 117 
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

KZ č. 8: Pri výnimkách  podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní zverejnených 
v súhrnných správach došlo k porušeniu § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a to 
tým, že nebolo uvedené konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom 
obstarávaní, na základe ktorého bola zmluva uzavretá/objednávka vyhotovená. 
 

7. Prenájom nebytových a bytových priestorov 
 

KZ č. 9: ZŠ s MŠ uzatvorila nájomnú zmluvu na krátkodobý nájom telocvične s nájomcom 
skôr ako bol udelený súhlas zriaďovateľa – Mesta Trnava, čo nebolo v súlade s článkom I. - 
Krátkodobý nájom telocviční, bod 7 Postupu uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch 
základných škôl. 
 

8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 
 

KZ č. 10: Zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 1020200045 nezodpovedá 
popisu fakturovaného plnenia uvedenému na doručenej faktúre, čím došlo k porušeniu § 5b 
ods. 1 písm. b) bodu 2 infozákona.  
 

KZ č. 11: V dvoch prípadoch z ôsmich vybraných faktúr nebola zverejnená adresa 
dodávateľa resp. jeho sídlo, čím došlo k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 7b infozákona. 
 

Odporúčania: 

− Výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku dôsledne 
zaraďovať podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Metodickým usmernením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

− Verejné prostriedky dôsledne používať v súlade s určeným účelom. 

− Opraviť účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku z roku 
2020, v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a s Opatrením MF SR.  
Pri účtovaní faktúr súvisiacich s technickým zhodnotením dlhodobého hmotného 
majetku dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve a postupy účtovania podľa 
Opatrenia MF SR. 

− V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v spojení s § 19 písm. 
a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p. navrhnúť na stredisko geodézie 
zápis správy majetku mesta a dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa 
nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov boli 
v katastri riadne evidované. 

− Predpokladanú hodnotu zákazky určovať bez DPH, v súlade s § 6 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

− Postupovať v súlade s princípom transparentnosti a dokumentovať a archivovať celý 
priebeh verejného obstarávania (vrátane zaznamenávania zaslania výzvy na 
predkladanie ponúk, zaznamenávania overenia zákazu účasti, oznámenia výsledkov 
prieskumu trhu neúspešným uchádzačom), aby úkony boli preskúmateľné bez ohľadu 
na použité prostriedky komunikácie. 

− Pri zverejňovaní zákaziek dôsledne dodržiavať ustanovenie § 117 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

− Pri uverejňovaní súhrnných správ o zmluvách, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 
nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, dôsledne dodržiavať § 10 ods. 10 zákona 
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o verejnom obstarávaní a uvádzať konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

− Pri uzatváraní nájomných zmlúv postupovať v súlade s platným postupom 
uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl. 

− Opraviť zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 1020200045. 
Zverejňovať údaje o faktúre za tovary, služby a práce v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) 
infozákona. 

− Doplniť chýbajúce údaje k dvom faktúram, uvedeným v prílohe č. 2 k Návrhu správy 
z kontroly. Zverejňovať údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v súlade s § 5b 
ods. 1 písm. b) infozákona. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− V poznámkach k účtovnej závierke dôsledne uvádzať informácie, ktoré vysvetlia 
a doplnia údaj o významnom náraste akejkoľvek položky nákladov resp. výnosov 
účtovnej jednotky. 

− Aktualizovať Internú smernicu pre vedenie účtovníctva. 

− Viesť evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v pokladni elektronicky. 

− V spolupráci s mestom Trnava zabezpečiť, aby údaje týkajúce sa nehnuteľnosti alebo 
vlastníka nehnuteľnosti boli v katastri riadne evidované, v súlade s § 19 písm. a) 
katastrálneho zákona (budova „impako“).   

− Z dôvodu sprehľadnenia a zjednotenia postupov pri verejnom obstarávaní, najmä 
plánovania, prípravy, realizácie a archivácie vypracovať interný predpis na podmienky 
ZŠ s MŠ a vypracovávať plán verejného obstarávania na každý kalendárny rok, 
zabezpečiť školenie zodpovedných zamestnancov. 

− Vypracovať smernicu o postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok 
a faktúr, účelom ktorej by bolo stanovenie jednotného postupu pri povinnom 
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach ZŠ s MŠ.  

 

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

KONTROLA č. 26/2021 
 

Zariadenie pre seniorov Trnava 
(ďalej ZpS) 

 

Termín kontroly: 25.10.2021  –  4.11.2021, ukončená 16.11.2021 
 

Kontrola plnenia prijatých opatrení  
na základe vykonaných kontrol za rok 2020 – kontrola č. 3/2020 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Stav plnenia prijatých opatrení povinnou osobou pri náprave zistených nedostatkov 
a odstránení príčin ich vzniku 

 

KZ č. 1: Z kontrolovaných 197 faktúr bola úhrada 5 faktúr (int. č.: 55-57,481-482/2020) 
realizovaná po lehote splatnosti (3 x o 1 deň, 1 x o 77 dní a 1 x o 79 dní), čo nebolo v súlade 
s uzatvorenými zmluvami, keďže lehoty splatnosti faktúr boli zmluvne dohodnuté. 
 

KZ č. 2: Z kontrolovaných 197 faktúr nebolo vôbec zverejnených 9 faktúr (int. č.: 596, 832, 
939, 943, 945, 946, 949, 950, 951/2020), čo nebolo v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode 
informácií, podľa ktorého povinná osoba musí faktúru zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia 
faktúry (na platobných príkazoch k uvedeným faktúram boli uvedené dátumy zverejnení 
faktúr, tieto dátumy neboli pravdivé – neuvádzali skutočnosť). 
 

KZ č. 3: Pri zverejnených objednávkach absentujú údaje podľa § 5b písm. a) ods. 5. (dátum 
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vyhotovenia objednávky) a ods. 7b. (funkcia fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, ktorá 
objednávku podpísala) zákona o slobode informácií. 
 

Odporúčania: 

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

− Zverejňovať všetky faktúry v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 zákona 
o slobode informácií, t. j. do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
 

− Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje definované v § 5b ods. 1 
písm. a) zákona o slobode informácií, t.j. zverejňovať aj údaje ods. 5. (dátum 
vyhotovenia objednávky) a ods. 7b. (funkcia fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 
ktorá objednávku podpísala). 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− Kontrolná skupina pripomína potrebu zdokladovať prijaté opatrenie ZpS, a tým 
preukázať jeho splnenie (napríklad: písomné upozornenie) 

− So správcom siete TT-IT, s.r.o. doriešiť informáciu o dátume zverejnenia zmluvy a pri 
zverejnených zmluvách umožniť zverejňovanie hodnoty – ceny predmetu zmluvy 

 

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

KONTROLA č. 28/2021 
 

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 19.11.2021  –  26.11.2021, s prerušením, ukončená 8.12.2021 
 

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z.  
o e-Governmente 

 

Kontrolné zistenia: 
 

3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 
 

KZ č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci pri vydávaní, autorizovaní 
a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala v súlade so zákonom 
o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčanie: 

− Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so zákonom o e-
Governmente a vyhlášky č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 29/2021 
 

Základná škola s materskou školou Atómova 1, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 9.12.2021  –  13.12.2021, s prerušením, ukončená 16.12.2021 
 

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z.  
o e-Governmente 
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Kontrolné zistenia: 
 

3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 
 

KZ č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci pri vydávaní, autorizovaní 
a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala v súlade so zákonom 
o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčanie: 

− Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so zákonom o e-
Governmente a vyhlášky č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 30/2021 
 

Základná škola s materskou školou Maxima Gorkého 21, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 8.12.2021  –  10.12.2021, s prerušením, ukončená 16.12.2021 
 

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z.  
o e-Governmente 

 

Kontrolné zistenia: 
 

3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 
 

KZ č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci pri vydávaní, autorizovaní 
a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala v súlade so zákonom 
o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčanie: 

− Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so zákonom o e-
Governmente a vyhlášky č. 85/2018 Z.z. 

 

Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na 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 15 návrhov správ z kontrol 
a následne 15 správ z kontrol, v ktorých je uvedených celkom 72 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 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ich 
poskytovania a použitia. 

Na základe kontrolných zistení bolo zo strany povinných osôb prijatých 48 opatrení 
(bez ARRIVY) 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 10 kontrolných zistení a kontrolou 
navrhnutých 6 odporúčaní. Spoločnosť ARRIVA Trnava a. s. vrátila na účet mesta dňa 
7.1.2022 sumu 9 902,15 eur, o ktorú bola znížená potreba náhrady straty za rok 2019 
v zmysle výsledkov kontroly. 
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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 25. 

Kompletný zjednodušený prehľad kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021 je uvedený 
v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Správe o činnosti ÚHK za rok 2021. 
 
 

B. 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 Finančnej komisie mestského zastupiteľstva,  

• zúčastňovanie sa porád vedúcich odborov, 

• zúčastňovanie sa pracovných stretnutí subjektov mesta,  

• vedenie centrálnej evidencie sťažností (do 8.3.2021),  

• posudzovanie podaní označených ako sťažnosť podľa § 3 ods. 2 a § 4 zákona 
o sťažnostiach, vypracúvanie stanovísk k podaniam (do 8.3.2021, 

• 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,  

• 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,  

• aktívne zúčastňovanie sa činností v profesijnom združení – Asociácia 
kontrolórov územnej samosprávy (členské schôdze, školenia, webináre, diskusné stretnutia 
a pod.) 

• spolupráca pri vytváraní a aktualizácii vnútorných noriem a pracovných 
materiálov,  

• priebežné dopĺňanie zverejňovaných informácií a materiálov z činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra v priečinku „hlavný kontrolór“ na webovom sídle mesta,  

• zúčastňovanie sa odborných školení a seminárov. 
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Súčasťou správy o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava bol do roku 
2020 aj rozbor sťažností. V tom období bol v platnosti Príkaz primátora mesta Trnava 
č. 9/2010, ktorým sa určovali zásady postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v podmienkach samosprávy mesta Trnava. Podľa článku II. ods. 2 Zásad 
museli byť všetky podania, ktoré pisatelia označili ako sťažnosť, zaevidované do centrálneho 
registratúrneho denníka mesta Trnava a následne postúpené na útvar hlavného kontrolóra, 
kde sa predbežne posúdilo, či písomnosť mala znaky sťažnosti v zmysle zákona 
o sťažnostiach a rozhodlo sa o ďalšom spôsobe vybavenia. S platnosťou a účinnosťou od 
8.3.2021 bola táto interná norma zrušená Príkazom primátora č. 3/2021, ktorým sa upravuje 
postup pri vybavovaní petícií a sťažností v podmienkach samosprávy mesta Trnava. 
Centrálnu evidenciu sťažností vedie sekretariát kancelárie prednostu Mestského úradu 
v Trnave. Z tohto dôvodu rozbor sťažností za rok 2021 už nie je súčasťou Správy o činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2021. 


