
 
 

S p r á v a   o   činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 

za rok 2022 
 
 
 

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 2022. ÚHK vykonával v priebehu roka 2022 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 2022 
bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 844 zo dňa 7.12.2021 a plán 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1012 zo 
dňa 28.6.2022. 

 
 
 

A. Kontrolná činnosť 

 
 

V roku 2022 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 2022 bolo vydaných 31 písomných poverení na vykonanie kontroly, 
všetky poverenia na kontrolu boli vystavené v súlade so schválenými plánmi kontrolnej 
činnosti pre rok 2022. 

Na základe týchto poverení na kontroly bolo celkovo uskutočnených 31 kontrol, 
z toho ukončených bolo 30 kontrol a 1 kontrola je rozpracovaná (č. 31/2022 – kontrola 
nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v organizácii zriadenej 
mestom).  

 
Na základe výsledkov ukončených kontrol bolo vypracovaných: 

- 7 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), 

- 23 správ z kontroly s KZ, ktorým predchádzalo vypracovanie 23 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  
- rozpočtové organizácie:  10 kontrol + 1 rozpracovaná 
- príspevkové organizácie:   5 kontrol 
- neštát. školy a škol. zariad.:   2 kontroly 
- mestská polícia:    1 kontrola 
- obchodné spoločnosti:   1 kontrola 
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mestský úrad

rozpočtové 
organizácie

príspevkové 
organizácie

neštát. školy a 
škol. zariadenia

mestská polícia obchodné 
spoločnosti

Rozdelenie  kontrol  podľa povinných osôb (kontrolovaných 
subjektov)   

 
 

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 2022 predkladané informatívne 
správy na zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Trnava nasledovne : 

 

1. Devätnáste zasadnutie MZ dňa 15.2.2022 
     Bod programu MZ č. 10 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 1/2022 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 880. 
 

2. Dvadsiate zasadnutie MZ dňa 26.4.2022 
     Bod programu MZ č. 15 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 2, 3, 4, 5/2022 

         č. 6, 10/2022 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 949. 
 

3. Dvadsiate prvé zasadnutie MZ dňa 28.6.2022 
     Bod programu MZ č. 9 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 7, 8, 9, 11, 12/2022 

č. 13, 14/2022 
     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 1011. 
 

4. Dvadsiate druhé zasadnutie MZ dňa 20.9.2022 
     Bod programu MZ č. 11 Materiál č. 1 
     Kontrola  č. 15/2022 

č. 16, 17/2022 
č. 18/2022 
č. 19, 20/2022 

     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 1088. 
 

5. Prvé zasadnutie MZ dňa 13.12.2022 
     Bod programu MZ č. 9 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 22, 23, 24/2022 

č. 25, 26, 27, 28/2022 
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     Informatívna správa bola prijatá uznesením MZ č. 58. 
 

6. Druhé zasadnutie MZ dňa 14.2.2023 
     Bod programu MZ č. 11 Materiál č. 1 
     Kontroly  č. 21/2022 

č. 29/2022 
č. 30/2022. 

Tieto kontroly sú predkladané na dnešné druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
a sú súčasťou materiálu „Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave 
rozpracovaných kontrol od 1.11.2022 do 31.1.2023“. 
 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (BEZ KZ) 
 

 Správou z kontroly /bez KZ/ bola ukončená kontrola v 7 prípadoch a týkalo sa to 
nasledovných povinných osôb (kontrolovaných subjektov): 

1. Mestský úrad v Trnave – odbor investičnej výstavby 
kontrola č. 15/2022 – kapitálové výdavky – financovanie vybranej investičnej 
akcie 

2. AKO U MAMY, n.o. – SMŠ AKO U MAMY 
kontrola č. 16/2022 – použitie a vyúčtovanie dotácie na mzdy a prevádzku na 
vybraných školách a školských zariadeniach 

3. Gymnázium Angely Merici – Školská jedáleň, Hviezdoslavova 10, Trnava 
kontrola č. 17/2022 - použitie a vyúčtovanie dotácie na mzdy a prevádzku na 
vybraných školách a školských zariadeniach 

4. Mestský úrad v Trnave 
kontrola č. 21/2022 – dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri obstarávaní a používaní parkovacích automatov 
– podnet 

5. Základná škola s materskou školou A. Kubinu 34, Trnava 
kontrola č. 25/2022 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2021 – kontrola č. 3/2021 

6. Základná škola s materskou školou Spartakovská 5, Trnava 
kontrola č. 26/2022 - plnenie prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol 
za rok 2021 – kontrola č. 1/2021 

7. Mestský úrad v Trnave 
kontrola č. 30/2022 – plnenie vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva 
Mesta Trnava 

 
 
 

SPRÁVY  Z KONTROL (S KZ) 
 

Z celkového počtu vykonaných kontrol v 23 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. 1/2022 
 

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

 

Termín kontroly: 11.1.2022  –  26.1.2022, s prerušením, ukončená 1.2.2022 
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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 vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 2/2022 
 

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

 

Termín kontroly: 1.2.2022  –  8.2.2022, ukončená 21.2.2022 
 

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 vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 3/2022 
 

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

 

Termín kontroly: 7.2.2022  –  14.2.2022, ukončená 21.2.2022 
 

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. 
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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 vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 4/2022 
 

Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29, Trnava 
(ďalej ZŠ s MŠ) 

 

Termín kontroly: 8.2.2022  –  14.2.2022, ukončená 23.2.2022 
 

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 vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

 

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

KONTROLA č. 5/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor komunálnych služieb 
 

Termín kontroly: 21.2.2022  –  4.3.2022, ukončená 21.3.2022 
 

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

 

Kontrolné zistenia: 
 

3. Vytváranie a autorizácia rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu poplatníkovi. 
 

KZ č. 1: V prípade neaktívnych elektronických schránok poplatníkov povinná osoba 
nevydávala listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu vrátane doložky 
o autorizácii k elektronickému úradnému dokumentu, čo nebolo v súlade s § 31a zákona o e-
Governmente a § 1 ods. 1 vyhlášky č. 85/2018 Z.z. 
 

Odporúčanie: 

− Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so zákonom o e-
Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 
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Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK v stanovenom termíne. 
 
 

KONTROLA č. 6/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia 
 

Termín kontroly: 11.3.2022  –  17.3.2022, ukončená 12.4.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v oblasti ekológie a životného prostredia 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 7/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
 

Termín kontroly: 15.3.2022  –  28.3.2022, ukončená 23.5.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v oblasti aktivity mládeže 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Písomný zoznam prijatých opatrení: doručený na ÚHK v stanovenom termíne. 
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KONTROLA č. 8/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
 

Termín kontroly: 23.3.2022  –  14.4.2022, s prerušením, ukončená 23.5.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v oblasti výchova a vzdelávanie 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 9/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
 

Termín kontroly: 23.3.2022  –  2.5.2022, s prerušením, ukončená 23.5.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 10/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny 
 

Termín kontroly: 8.3.2022  –  18.3.2022, ukončená 12.4.2022 
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Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v sociálnej oblasti 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 11/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – úsek komunikácie a marketingu 
 

Termín kontroly: 30.3.2022  –  12.4.2022, ukončená 3.5.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
v oblasti zdravie a drogová prevencia 

 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 12/2022 
 

Mestský úrad v Trnave – odbor školstva, mládeže a športu 
 

Termín kontroly: 26.4.2022  –  4.5.2022, ukončená 23.5.2022 
 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a interných noriem mesta pri poskytovaní a zúčtovaní vybraných 

dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021  
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v oblasti športové aktivity 
 

Kontrolné zistenia: 
 

1. Kontrola postupu pri prijímaní a schvaľovaní žiadostí o dotácie v zmysle legislatívy. 
 

KZ č. 1: Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
neboli overované skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 

Odporúčanie: 

− Pri overovaní splnenia podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 540 
overovať skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a podľa § 19 ods. 16 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

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

KONTROLA č. 13/2022 
 

Mestské služby mesta Trnava, p.o., Priemyselná 5, Trnava 
(ďalej MSMT) 

 

Termín kontroly: 13.4.2022  –  4.5.2022, ukončená 26.5.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
b) Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Inventarizačný zápis k 31.12.2021 neobsahoval výsledok vyplývajúci z porovnania  
skutočného stavu so stavom účtovným z podsúvahových účtov (751, 772, 774, 776), čím 
nebola dodržaná zákonná náležitosť podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. 
 

Odporúčanie: 

− Pri vykonávaní inventarizácie inventarizovať aj podsúvahové účty, ktoré účtovná 
jednotka používala v účtovnom období, za ktoré bola vykonaná inventarizácia 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a dôsledne dodržiavať zákonom 
stanovené náležitosti inventarizačných zápisov podľa zákona o účtovníctve. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− Vypracovávať súhrnnú správu v súlade s čl. VII Smernice alebo upraviť Smernicu. 
 

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

KONTROLA č. 14/2022 
 

Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5, Trnava 
(ďalej ZpS) 

 

Termín kontroly: 6.5.2022  –  20.5.2022, ukončená 6.6.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 
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Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
a) Náležitosti inventúrnych súpisov podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Účet 384 – Výnosy budúcich období nebol inventarizovaný v súlade s § 30 ods. 2  
zákona o účtovníctve, t.j. nebol vyhotovený inventúrny súpis. 
 

KZ č. 2: Na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 absentuje informácia o správcovstve 
majetku mesta ZpS, 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“. 
 

b) Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve 
 

KZ č. 3: Inventarizačný zápis ZpS 2021 neobsahuje všetky výsledky vyplývajúce 
z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
s účtovným stavom, čo nie je v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. 
 

Odporúčania: 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov dôsledne 
dodržiavať zákon o účtovníctve aj pri kompletizovaní a správnom vyhotovovaní 
inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu ZpS. 

− 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. v spolupráci s mestským úradom 
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. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− Na inventúrnych súpisoch účtov 021 (budovy a stavby), 022 (samostatné hnuteľné 
veci), 023 (dopravné prostriedky), 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok) uviesť 
v samostatnom riadku aj stavy zinventarizovaných účtov oprávok 081, 082, 083, 088. 

− Zjednotiť evidenciu majetku a verejných listín (napr. občiansky preukaz) klientov 
daných do úschovy a podrobný postup upraviť v internom predpise. 

− V súlade s terminológiou zadefinovanou v internej Smernici ZpS k inventarizácii alebo 
príkaznom liste riaditeľky ZpS na vykonanie inventarizácie používať označenie 
zápisov z čiastkových inventúr. 

 

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

KONTROLA č. 18/2022 
 

Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava 
(ďalej ZUŠ) 

 

Termín kontroly: 23.6.2022  –  9.8.2022, s prerušením, ukončená 24.8.2022 
 

Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami 
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Kontrolné zistenia: 
 

4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
 

KZ č. 1: Inventarizačný zápis ZUŠ k 31.12.2021 neobsahoval všetky výsledky vyplývajúce 
z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
s účtovným stavom, čo nie je v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. 
 

5. Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác. 
 

KZ č. 2: Povinná osoba nedodržala zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu na zverejnenie 
súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa po skončení kalendárneho štvrťroka za 
všetky štvrťroky roka 2021, čím došlo k porušeniu § 10 ods. 10 zákona o VO. 
 

7. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok. 
B/ Zverejňovanie objednávok. 
 

KZ č. 3: Údaje k objednávkam č. 15, č. 19 a ďalším 11 neboli zverejnené vôbec a údaje k 
objednávkam č. 1, 2, 4, 8 boli zverejnené po zákonom stanovenej lehote, čím nebol 
dodržaný § 5b ods. 2 infozákona. 
 

KZ č. 4: Pri zverejňovaní zákonom stanovených údajov ku  všetkým kontrolou vybraným 
objednávkam nebol zverejnený údaj o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala, a to jej 
funkcia, čím nebol dodržaný § 5b ods. 1 písm. a) bod 7b infozákona. 
 

KZ č. 5: Pri zverejňovaní zákonom stanovených údajov k objednávke č. 4 nebol zverejnený 
popis objednaného plnenia, čím nebol dodržaný § 5b ods. 1 písm. a) bod 2 infozákona. 
 

C/ Zverejňovanie faktúr. 
 

KZ č. 6: Údaje k faktúram č. 80, č. 98 a ďalším 32 neboli zverejnené vôbec a údaje 
k faktúram č. 4, 26 a 34  boli zverejnené po zákonom stanovenej 30-dňovej lehote, čím nebol 
dodržaný § 5b ods. 2 infozákona. 
. 
Odporúčania: 

− Pri vykonávaní inventarizácie dôsledne postupovať podľa § 29 a 30 zákona 
o účtovníctve a zabezpečiť účasť zodpovedného zamestnanca na školení 
so zameraním na inventarizáciu. 

− Pri zverejňovaní súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa postupovať podľa 
platného zákona o VO. 

− Zverejňovať údaje o vyhotovených objednávkach v zákonom stanovenej lehote 
v súlade s § 5b ods. 2 infozákona. 

− Pri zverejňovaní zákonom stanovených údajov o vyhotovených objednávkach 
dodržiavať § 5b ods.1 písm. a) infozákona. 

− Zverejňovať údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v zákonom stanovenej lehote 
v súlade s § 5b ods. 2 infozákona. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− V inventarizačnom zápise rozpísať jednotlivé účtové triedy a účtové skupiny na 
konkrétne účty, ktoré do nich patria a boli inventarizované z dôvodu jeho väčšej 
prehľadnosti.  

− Upraviť interný predpis ZUŠ - Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní, účinný 
od 1.6.2017, na podmienky organizácie a aktualizovať ho s platnou právnou úpravou.  

− Vypracovávať plán VO na každý kalendárny rok z dôvodu zvýšenia transparentnosti 
postupov verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek. 

− Zriadiť profil verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné 
obstarávanie za účelom zverejňovania zákonom požadovaných dokumentov 
a informácií. 
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− Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv uvádzať dátum ich zverejnenia 
a zároveň dbať na čitateľnosť dátumov ich uzavretia. 

− Uvádzať do zverejňovaného prehľadu údajov k faktúram aj dátum uzavretia zmluvy 
z dôvodu jednoznačnejšej identifikácie zmluvy. 

− Zmeniť celkový systém zverejňovania pre zabezpečenie prehľadnosti, 
transparentnosti a dohľadateľnosti povinne zverejňovaných zmlúv a údajov 
o vyhotovených objednávkach a faktúrach v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

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

KONTROLA č. 19/2022 
 

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 1, Trnava 
 

Termín kontroly: 19.7.2022  –  5.8.2022, ukončená 22.8.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
a) Náležitosti inventúrnych súpisov podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Niektoré inventúrne súpisy neobsahujú miesto uloženia majetku, čo nie je v súlade 
s § 30 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve (napr. inventúrne súpisy: Kultúrne pamiatky 
a pamätné tabule, Kultúra a pod.). 
 

KZ č. 2: Na všetkých inventúrnych súpisoch boli uvedené termíny: dátum začatia 
inventarizácie, dátum vykonania inventarizácie, dátum skončenia inventarizácie čo nie je 
v súlade s § 30 ods. 2 písm b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého povinným údajom 
inventúrneho súpisu je: deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, 
a deň skončenia inventúry. 
 

Odporúčanie: 

− Na inventúrnych súpisoch uvádzať všetky údaje v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) až j) 
zákona o účtovníctve, t. j. aj písm. d) „miesto uloženia majetku“. 

− Na všetkých inventúrnych súpisoch uvádzať terminológiu v súlade s § 30 ods. 2 písm. 
b) zákona o účtovníctve, t.j. „deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra 
vykonaná, a deň skončenia inventúry“. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− V súlade s § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve uvádzať „výsledky vyplývajúce 
z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27“ v časti 
inventarizačného zápisu na to pripravenej, resp. uviesť informáciu, že neboli zistené 
žiadne. 

 

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

KONTROLA č. 20/2022 
 

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava 
(ďalej CVČ) 

 

Termín kontroly: 13.7.2022  –  16.8.2022, s prerušením, ukončená 24.8.2022 
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Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
b) Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Inventarizačný zápis CVČ 2021 neobsahuje všetky výsledky vyplývajúce 
z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
s účtovným stavom, čo nie je v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve. 
 

Odporúčania: 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov dôsledne 
dodržiavať zákon o účtovníctve aj pri kompletizovaní a správnom vyhotovovaní 
inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu CVČ. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− V inventarizačnom zápise uvádzať nielen účtové triedy a skupiny, ale aj jednotlivé 
účty, ktoré do nich patria a podliehali inventarizácii. 

 

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

KONTROLA č. 22/2022 
 

Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava 
(ďalej SSS) 

 

Termín kontroly: 15.8.2022  –  26.9.2022, s prerušením, ukončená 19.10.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
 

KZ č. 1: Pri menovaní a činnosti členov čiastkových inventarizačných komisií (ďalej len 
„ČIK“) a zodpovedných osôb neboli vo viacerých prípadoch dodržané ustanovenia uvedené 
v čl. 3 ods. 1 a 2 internej Smernice (členovia ČIK neboli menovaní, predseda ČIK bol 
menovaný a iný podpísaný na inventúrnych súpisoch a inventarizačných zápisoch, 
menovaný člen ČIK nevykonal inventúru, ale iný nevymenovaný, zodpovedná osoba bola 
predsedom ČIK, zodpovedná osoba nebola členom ČIK). 
 

Odporúčanie: 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov dodržiavať 
postupy a princípy pri menovaní a činnosti členov ČIK a zodpovedných osôb podľa 
internej Smernice SSS. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− Na inventúrnych súpisoch účtov 013 (softvér), 014 (oceniteľné práva), 018 (drobný 
dlhodobý nehmotný majetok), 021 (budovy, haly, stavby), 022 (stroje, prístroje, 
zariadenia), 023 (dopravné prostriedky), 028 (drobný dlhodobý hmotný majetok) 
uviesť v samostatnom riadku aj stavy zinventarizovaných účtov oprávok 073, 074, 
078, 081, 082, 083, 088. 

− V inventúrnom súpise skutočného stavu vlastného imania neuvádzať účet 431, ktorý 
vykazuje k 31.12. nulový stav, ale sa iba slovným vyjadrením odvolať na zdroj 
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vykázaného  hospodárskeho výsledku, ktorým je výkaz ziskov a strát (rozdiel výnosov 
a nákladov). 

− Na sumárnom inventarizačnom zápise SSS, z dôvodu väčšej prehľadnosti rozpísať 
jednotlivé účtové triedy a účtové skupiny na konkrétne účty, ktoré do nich patria a boli 
inventarizované. 

 

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

KONTROLA č. 23/2022 
 

Správa majetku mesta Trnava, p.o., Spartakovská 1B, Trnava 
(ďalej SMMT) 

 

Termín kontroly: 5.9.2022  –  26.9.2022, ukončená 17.10.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
a) Náležitosti inventúrnych súpisov podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Inventúrne súpisy SMMT neobsahovali všetky povinné náležitosti inventúrneho 
súpisu, čo nie je v súlade s § 30 ods. 2 písm. d) a h) zákona o účtovníctve. 
 

Odporúčania: 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov dôsledne 
dodržiavať zákon o účtovníctve aj pri kompletizovaní a správnom vyhotovovaní 
inventúrnych súpisov SMMT. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− Na inventúrnych súpisoch účtov, ktoré obsahujú aj oprávky kontrolná skupina 
odporúča uvádzať v samostatnom riadku aj stavy zinventarizovaných účtov oprávok. 

− Kontrolná skupina odporúča uvádzať v inventarizačnom zápise konkrétne účty, ktoré 
zahŕňa do sčítacieho riadku a údaje k nim uvádzať podľa doloženého konečného 
stavu účtov ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 

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

KONTROLA č. 24/2022 
 

Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, Trnava 
(ďalej MTT) 

 

Termín kontroly: 26.8.2022  –  30.9.2022, s prerušením, ukončená 21.10.2022 
 

Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov 

 

Kontrolné zistenia: 
 

2. Postup vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov: 
a) Náležitosti inventúrnych súpisov podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 1: Oprávky k dlhodobému majetku, pohľadávky, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov 
boli zinventarizované, boli doložené potrebné doklady a inventarizačné zápisy. Inventúrne 
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súpisy k týmto účtom neboli vyhotovené, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 zákona 
o účtovníctve. 
 

KZ č. 2: Predložené inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom ustanovené náležitosti 
podľa § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve (napr. miesto uloženia majetku, meno, 
priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby, odporúčania na posúdenie reálnosti 
ocenenia majetku a pod.). 
 

b) Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve. 
 

KZ č. 3: Inventarizačné zápisy majetku a záväzkov okrem Inventarizačného zápisu č. 1 (účty 
013 – Softvér, 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory, 073 – Oprávky k softvéru, 082 – 
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom) neobsahovali zákonom ustanovenú 
náležitosť – „výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa 
§ 26 a § 27“,  čím nebol dodržaný § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.. 
 

Odporúčania: 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vyhotovovať 
inventúrne súpisy ku všetkým inventarizovaným účtom v súlade s § 30 ods. 2 zákona 
o účtovníctve. 

− Na inventúrnych súpisoch uvádzať všetky zákonom ustanovené náležitosti v súlade 
s § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve. 

− Na inventarizačnom zápise uvádzať všetky zákonom ustanovené náležitosti v súlade 
s § 30 ods. 3 písm. a) až d) zákona o účtovníctve t. j. aj „výsledky vyplývajúce 
z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27“. 

 

Doplňujúce odporúčanie: 

− Do Internej smernice MTT č. 9 doplniť text, že po skončení inventúry vyhotoví 
inventarizačná komisia inventúrne súpisy a až potom inventarizačný zápis v súlade 
s § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve. 

− Doplniť termín, v ktorom by mala byť vykonaná inventarizácia jednotlivých druhov 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov do Internej smernice MTT č. 9 
alebo každoročne vydať príkaz na vykonanie inventarizácie MTT. 

− Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypracovať jeden 
inventarizačný zápis, v ktorom budú uvedené všetky výsledky vyplývajúce 
z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom jednotlivo pre každý 
inventarizovaný účet MTT za príslušný rok. 

 

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

KONTROLA č. 27/2022 
 

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

 

Termín kontroly: 6.10.2022  –  24.10.2020, ukončená 3.11.2022 
 

Kontrola plnenia prijatých opatrení  
na základe vykonaných kontrol za rok 2021 – kontrola č. 13/2021 

 

Kontrolné zistenia: 
 

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

 

KZ č. 1: Súhrnná správa za I. polrok 2022 bola zverejnená dňa 24.10.2022, teda 56 dní po 
lehote, čo nebolo v súlade s § 117 ods. 10 zákona o VO, podľa ktorého „verejný obstarávateľ 
je povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na 
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uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za 
obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne 
najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka“. 
 

Odporúčania: 

− Pri zverejňovaní súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa dôsledne 
dodržiavať lehoty uvedené v § 117 ods. 10 zákona o VO. 

 

Doplňujúce odporúčania: 

− Ak v budúcnosti z potreby praxe vyplynie požiadavka na upravenie procesu 
verejného obstarávania v podmienkach ZUŠ, opätovne zvážiť spracovanie tohto 
procesu v internom predpise. 

− Ak v budúcnosti príde k zmene situácie, opätovne zvážiť možnosť viesť pokladňu 
elektronicky. 

 

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

KONTROLA č. 28/2022 
 

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

 

Termín kontroly: 21.10.2022  –  4.11.2022, ukončená 18.11.2022 
 

Kontrola plnenia prijatých opatrení  
na základe vykonaných kontrol za rok 2021 – kontrola č. 5/2021 

 

Kontrolné zistenia: 
 

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

 

KZ č. 1: Povinná osoba pri vybavovaní sťažností nedodržala zákonné postupy, nakoľko 
nevyhotovila Zápisnicu o prešetrení sťažnosti a Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti, 
čo nebolo v súlade s § 19 a § 20 zákona o sťažnostiach. 
 

Odporúčania: 

− Pri vybavovaní sťažností dôsledne dodržiavať zákonné postupy v súlade zo zákonom 
o sťažnostiach. 

− Zabezpečiť účasť na školení v oblasti vybavovania sťažností  pre zamestnancov 
zodpovedných za proces vybavovania sťažností. 

 

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

KONTROLA č. 29/2022 
 

Mestská polícia v Trnave, Trhová 2, Trnava (ďalej ZUŠ) 
 

Termín kontroly: 27.10.2022  –  8.12.2022, s prerušením, ukončená 22.12.2022 
 

Kontrola bežných výdavkov z rozpočtu mesta – vybrané výdavky 
z programu č. 19 Program MESTSKÁ POLÍCIA  

z položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 630 – 
tovary a služby 

 

Kontrolné zistenia: 
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5. Doklady preukazujúce čerpanie vybraných položiek; zmluvy súvisiace 
s obstarávaním tovarov a služieb. 

 

KZ č. 1: Pri zverejňovaní dvoch zmlúv (č. 1300/2012, 1101/2016) nebolo dodržané 
ustanovenie § 5a ods. 14 infozákona, podľa ktorého „povinne zverejňovaná zmluva sa 
zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej 
zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona (§ 47a 
Občianskeho zákonníka)“. 
 

KZ č. 2: Pri zverejňovaní štyroch objednávok (č. 20210191, 20210188, 20210796, 
20210880) nebolo dodržané ustanovenie § 5b) ods. 2 infozákona, podľa ktorého povinná 
osoba zverejňuje objednávku do desiatich pracovných dní od jej vyhotovenia. 
 

Odporúčania: 
- Pri zverejňovaní zmlúv dodržiavať ustanovenie § 5a ods. 14 infozákona, podľa 

ktorého „povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie 
záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich 
rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona (§ 47a Občianskeho zákonníka)“. 

- Pri zverejňovaní objednávok dodržiavať ustanovenie § 5b) ods. 2 infozákona, podľa 
ktorého povinná osoba zverejňuje objednávku do desiatich pracovných dní od jej 
vyhotovenia. 

 

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 23 návrhov správ z kontrol 
a následne 23 správ z kontrol, v ktorých je uvedených celkom 34 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. 

Na základe kontrolných zistení bolo zo strany povinných osôb prijatých 49 opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli na ÚHK 
písomne doručené. 

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 procesy, resp. inak budú prínosom v jej činnosti. Takéto odporúčania sme 
navrhli povinným osobám v správach z kontrol v celkovom počte  27. 

Kompletný zjednodušený prehľad kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2022 je uvedený 
v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Správe o činnosti ÚHK za rok 2022. 
 
 

B. Ostatná činnosť  
 

Hlavná kontrolórka a útvar hlavného kontrolóra vykonávali v priebehu roka 2022 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení aj úlohy a činnosti, ktoré mali priamy súvis 
s kontrolou, resp. podporovali samotnú kontrolnú činnosť. 

 
Do ostatnej činnosti je zahrnuté: 

➢ vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 
s výhľadom na roky 2024 - 2025 

➢ vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 
2021 

➢ návrh plánov kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 a na 1. polrok 2023 
➢ vypracovanie informatívnych správ o výsledkoch kontrol a ich predkladanie na 

rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
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➢ vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 a jej predloženie 
na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

➢ zúčastňovanie sa na rokovaniach mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
➢ 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 kompletnej administratívy komisie na riešenie mandátov a sťažností 
➢ sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta počas rozpočtového roka 
➢ preverenie 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 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  

➢ 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 

 
 

Vzdelávanie a odborná príprava: 
➢ v priebehu roku 2022 sa hlavná kontrolórka ako i všetci zamestnanci útvaru 

hlavného kontrolóra pravidelne zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít 
a cieľom neustále si dopĺňať vedomosti potrebné k výkonu kontrol 

➢ účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej 
samosprávy – odborné semináre, diskusie, riešenia aktuálnych problémov 
s osvedčenými lektormi a účasť na zasadaní členov Asociácie kontrolórov 
územnej samosprávy konanom v rámci Odbornej konferencie  

 
Iná činnosť: 

➢ aktívne zúčastňovanie sa na činnosti profesijného združenia – Asociácia 
kontrolórov územnej samosprávy (členské schôdze, školenia, webináre, 
diskusné stretnutia a pod.), hlavná kontrolórka je členkou samotného AKUS 
ako aj rozšíreného pracovného predsedníctva danej organizácie 

 
 


