
 
 
 

 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 15.4.2020 do 16.6.2020 

 
 
Kontrola č. 10/2020 
Kontrola potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a.s. za rok 2018 v zmysle 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy 
osôb v meste Trnava a jej dodatkov. Povinnou osobou je ARRIVA Trnava a.s., kontrolované 
obdobie je 2. polrok 2018. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
Kontrola je vykonávaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2020 

do 30.6.2020, podľa ktorého útvar hlavného kontrolóra vykoná kontrolu na základe 
požiadaviek schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Požiadavka 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bola schválená uznesením č. 359 zo dňa 11.2.2020, 
v ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní požiadalo hlavného kontrolóra 
o vykonanie kontroly potreby náhrady straty dopravcu Arriva Trnava, a.s. za rok 2018 v zmysle 
Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb 
v meste Trnava a jej dodatkov. 

Na obdobie prvého štvrťroka 2018 sa vzťahovala Zmluva o zabezpečení mestskej 
autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 29.12.2017 a na obdobie druhého štvrťroka 
2018 Zmluva o zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 
26.3.2018. Tento typ zmluvy nie je viazaný na potrebu náhrady straty, ktorú preukazoval 
dopravca v predchádzajúcich obdobiach. Kontrola „potreby náhrady straty“ v období prvého 
polroka 2018 je bezpredmetná, nakoľko cena za dopravné služby bola stanovená pevnou 
sumou.  

Dňa 26.6.2018 bola podpísaná Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení 
mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava. Tento typ zmluvy je viazaný na 
preukázanie potreby náhrady straty, ktorú preukazuje dopravca mesačne počas celého 
obdobia trvania zmluvy. Potreba náhrady straty vyplýva z rozdielu medzi všetkými nákladmi 
a výnosmi prepravcu, plus primeraný zisk, mínus tržby z pravidelnej dopravy. Potreba náhrady 
straty je vyjadrená v kalkulácii, ktorú dopravca zasiela mesačne a na konci roka vyčísli 
celoročnú potrebu náhrady straty. Tento systém financovania dáva možnosť vykonať kontrolu 
dopravcu v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 359 zo dňa 
11.2.2020. 

Kontrola bola začatá odovzdaním Oznámenia o začatí kontroly spoločnosti Arriva 
Trnava, a.s. dňa 4.3.2020. V nasledujúcich dňoch prichádzali z médií informácie o čírení 
ochorenia COVID-19 a boli prijímané prvé opatrenia. Na základe požiadania dopravcu 
v súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia vírusového ochorenia COVID-19 
bola dňa 13.3.2020 kontrola prerušená. Po skončení opatrení prijatých na MsÚ Trnava 
a v spoločnosti Arriva Trnava, a. s. bola kontrola obnovená dňa 25.5.2020. V súčasnosti pri 
výkone kontroly postupujú zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra podľa jednotlivých položiek 
kalkulácie dopravcu za druhý polrok 2018, v ktorej sú vyčíslené náklady, tržby, kalkulovaný 
zisk a potreba náhrady straty za uvedené obdobie. 
 
 
Kontrola č. 12/2020 
Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trnava za rok 2019 
z Programu 8. Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram Jednorazové dávky a finančné 
príspevky, 8.1.1. Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravotne znevýhodnení. Povinnou 
osobou bol Mestský úrad v Trnave – Odbor sociálny a kontrolovaným obdobím bol rok 2019. 
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Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch 5.3.2020 –  1.6.2020, s prerušením podľa jednotlivých 
bodov kontrolného postupu: 
1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí finančnej 

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

zúčtovania 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 30. zasadnutí dňa 6.11.2018 uznesením 

č. 1024 v bode 2 písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2019. Programová 
výdavková položka rozpočtu z Programu 8. Sociálna starostlivosť, 8.1 Podprogram 
Jednorazové dávky a finančné príspevky, 8.1.1. Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie – zdravotne 
znevýhodnení, bola schválená vo výške 7 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením č. 7 dňa 
28.5.2019 bol schválený presun finančných prostriedkov vo výške 700,00 eur z oblasti charita 
do oblasti zdravotne znevýhodnení. Táto skutočnosť bola v mestskom zastupiteľstve 
schválená pri 2. aktualizácii rozpočtu mesta za rok 2019 uznesením č. 239 dňa 22.10.2019. 

Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na projekty v oblasti Zdravotne 
znevýhodnení sú uvedené v Prílohe č. 5 k VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (ďalej VZN č. 482). Hlavné ciele podporovaných 
projektov v oblasti zdravotne znevýhodnení sú podpora zvyšovania životných šancí 
jednotlivcov zo znevýhodnených socioekonomických podmienok a zlepšovanie sociálneho 
kapitálu znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta. 

Doručené žiadostí o dotácie boli predložené na posúdenie Komisii sociálnych vecí 
a zdravia MZ v Trnave na zasadnutí dňa 7.3.2019. Na základe odporúčania komisie boli 
žiadosti v zmysle čl. 4 ods. 2 VZN č. 457 predložené na schválenie primátorovi mesta, 
mestskej rade alebo mestskému zastupiteľstvu. 

Kontrolná skupina z celkového počtu 17 poskytnutých dotácií v oblasti Zdravotne 
znevýhodnení výberovým spôsobom skontrolovala zúčtovanie 9 dotácií, t.j. 52,94%. 
U kontrolovaných dotácií bola uskutočnená kontrola procesov, kompetencií a pravidiel, t.j. 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, tak, ako bola odsúhlasená vo VZN č. 482, 
ako aj zverejňovanie uzatvorených zmlúv o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava v roku 2019 podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Suma kontrolovaných dotácií bola vo výške 6 200,00 eur z poskytnutej čiastky 
7 700,00 eur, čo tvorí 80,52% z celkovej sumy poskytnutej na dotácie v kontrolovanej oblasti. 

Pri kontrole zúčtovania poskytnutých finančných dotácií boli porovnávané doklady 
preukazujúce použitie finančných prostriedkov so Žiadosťou o dotáciu mesta Trnava a so 
Zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava. Predložené doklady 
k zúčtovaniu dotácie obsahovali informácie o realizácii projektu, ako aj povinné prílohy 
k zúčtovaniu (zmluvy, faktúry spolu s dokladmi o ich úhrade, potvrdenky z registračnej 
pokladne a dokumentáciu o realizácii predmetu dotácie). Po vykonaní kontroly použitia 
8 poskytnutých dotácií bolo konštatované ich použitie v súlade s účelmi, na ktoré boli 
poskytnuté, podľa Žiadosti o dotáciu mesta Trnava a Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. 

Pri kontrole zúčtovania poskytnutej finančnej dotácie príjemcom dotácie Športom 
k radosti na realizáciu projektu „ONCO GAMES 2019 Športové hry pre onkologicky choré deti“ 
bolo konštatované, že z poskytnutej finančnej dotácie v čiastke 700,00 eur bola v súlade so 
zmluvou a v nej dohodnutou špecifikáciou (len pre deti s trvalým pobytom v meste Trnava) 
použitá finančná čiastka 260,56 eur. Ostávajúca čiastka z poskytnutej dotácie vo výške 
439,44 eur nebola použitá v súlade so zmluvou a mala byť v súlade s čl. 10 ods. 4 VZN č. 482 
vrátená na účet mesta najneskôr do 31.12.2019, čo v skutočnosti nebolo zrealizované. 

Kontrolou bolo konštatované, že pri predložení žiadosti o dotáciu ako aj zúčtovaní 
poskytnutej dotácie bola vykonaná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite, čo dokladujú priložené správy z administratívnej finančnej 
kontroly (ďalej AFK), podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava. Na všetkých 
kontrolovaných zmluvách o poskytnutí finančných dotácií bolo vyznačené vykonanie základnej 
finančnej kontroly s podpismi zodpovedných zamestnancov mesta Trnava podľa zákona 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

9-7/1/3 
 
 

Podpísané zmluvy boli zverejnené na webovej stránke mesta v súlade s § 5a ods. 9 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
Kontrolné zistenie: 
KZ č. 1: V Správe z AFK pri kontrole použitia dotácie povinnou osobou (obdarovaným 
subjektom) Športom k radosti na realizáciu projektu „ONCO GAMES 2019 Športové hry pre 
onkologicky choré deti“ v čiastke 700,00 eur závery „AFK neboli zistené nedostatky“ 
nezodpovedajú skutočnosti. V súlade so zmluvou bola použitá čiastka vo výške 260,56 eura 
a ostávajúca čiastka z poskytnutej dotácie vo výške 439,44 eur nebola použitá v súlade so 
zmluvou a nebola vrátená na účet mesta v termíne do 31.12.2019. Tým nebol dodržaný 
postup podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p. (§ 22 ods. 1 a 3), 
Príkaz primátora č. 2/2017, ktorým bola vydaná Smernica pre výkon finančnej kontroly 
v podmienkach Mesta Trnava (ods. 6.5) a VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava (čl. 10 ods. 4). 

Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku: 
1. Vyzvať povinnú osobu (obdarovaný subjekt) Športom k radosti za realizáciu projektu 
„ONCO GAMES 2019 Športové hry pre onkologicky choré deti“ na vrátenie čiastky vo výške 
439,44 eur z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2019. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 2.6.2020. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom i k navrhovaným odporúčaniam na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v Návrhu správy 
z kontroly č. 12/2020. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 5.6.2020. Povinnej osobe bola uložená lehota 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 19.6.2020 a lehota na splnenie 
týchto opatrení do 31.7.2020. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 8.6.2020 prevzatím správy z kontroly 
č. 12/2020 povinnou osobou. 
 
 
Kontrola č. 13/2020 
Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta: Program 8 Sociálna 
starostlivosť, podprogram 8.1 Jednorazové dávky a finančné príspevky, 8.1.1 Bežné 
výdavky, 8.1.1.3 Dotácie, oblasť ZDRAVIE A DROGOVÁ PREVENCIA. Povinnou osobou 
bol Mestský úrad v Trnave – Odbor sociálny a kontrolovaným obdobím rok 2019. 
Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov v dňoch od 13.3.2020 do 12.5.2020, s prerušením, podľa jednotlivých 
bodov kontrolného postupu: 

1. Kontrola súladu zúčtovaných dotácií s uzatvorenými Zmluvami o poskytnutí finančnej 
dotácie 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 30. zasadnutí dňa 6.11.2018 uznesením č. 1024 
v bode 2 písmeno a) schválilo rozpočet mesta Trnava pre rok 2019. Výdavková položka 
rozpočtu 8 Sociálna starostlivosť, podprogram 8.1 Jednorazové dávky a finančné príspevky, 
8.1.1 Bežné výdavky, 8.1.1.3 Dotácie, oblasť ZDRAVIE A DROGOVÁ PREVENCIA bola 
schválená vo výške 5 000,00 eur. 
Dotácie na Zdravie a drogovú prevenciu tak, ako je uvedené v Prílohe č. 6 VZN č. 482, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava účinné od 19.5.2017 v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 482 účinné 
od 1.3.2019, sú zamerané na podporu a upevňovanie zdravia, výchovy k zdravému životnému 
štýlu a prevencie, na aktivity v rámci komunity, vzdelávacie, resocializačné a rehabilitačné 
aktivity, vytváranie podmienok na zabránenie šírenia drogových závislostí, udržateľnosť 
projektov a ďalšie. 
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Z uvedenej čiastky 5 000,00 eur sa na dotácie skutočne vyčerpalo 4 420,00 eur, čo 
predstavuje 88,40% čerpanie. Kontrolná skupina z celkového počtu 11 poskytnutých dotácií 
v oblasti Zdravie a drogová prevencia výberovým spôsobom skontrolovala zúčtovanie 
6 dotácií, t.j. 55%. Zoznam poskytnutých a skontrolovaných dotácií v roku 2019 z oblasti 
Zdravie a drogová prevencia tvorí Prílohu č. 1 k Správe z kontroly č. 13/2020. Suma 
kontrolovaných dotácií bola vo výške 1 850,00 eur, čo tvorí 42% z celkovej sumy na dotácie 
v oblasti Zdravie a drogová prevencia. 

Pri kontrole zúčtovania poskytnutých finančných dotácií boli porovnávané doklady 
preukazujúce použitie finančných prostriedkov so Žiadosťou o dotáciu mesta Trnava a so 
Zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava. Predložené doklady 
k zúčtovaniu dotácie obsahovali informácie o realizácii projektu, fotokópie zmlúv, 
dodávateľských faktúr s opisom prác a služieb spolu s dokladmi o ich zaplatení - potvrdenky 
z registračnej pokladne resp. výpisy z bankových účtov, dokumentáciu o realizácii predmetu 
dotácie - fotografie z podujatia, propagačné materiály a pod. Po vykonaní kontroly použitia 
poskytnutých dotácií bolo konštatované, že dotácie boli použité v súlade s účelmi na ktoré boli 
poskytnuté, podľa konkrétnej Žiadosti o dotáciu mesta Trnava a Zmluvy o poskytnutí finančnej 
dotácie.  

Kontrolou bolo konštatované, že pri predložení žiadosti o dotáciu ako aj zúčtovaní 
poskytnutej dotácie bola vykonaná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite, čo dokladujú priložené správy z administratívnej finančnej 
kontroly, podpísané zodpovednými zamestnancami mesta Trnava. Na všetkých 
kontrolovaných zmluvách o poskytnutí finančných dotácií bolo vyznačené vykonanie základnej 
finančnej kontroly s podpismi zodpovedných zamestnancov mesta Trnava podľa zákona 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Podpísané zmluvy boli zverejnené na webovej stránke mesta v súlade s § 5a ods. 9 zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Kontrolná skupina konštatovala, že dotácie v rozsahu vykonanej kontroly v oblasti 
Dotácie na Zdravie a drogovú prevenciu boli poskytnuté a zúčtované v súlade s VZN č. 482 
bez kontrolného zistenia. Kontrola bola ukončená dňa 20.5.2020 odovzdaním správy 
z kontroly č. 13/2020 povinnej osobe. 
 
 
Kontrola č. 14/2020 
Kontrola príjmov mesta Trnava, so zameraním na výber poplatku za rozvoj v roku 2019. 
Povinnou osobou je Mestský úrad v Trnave – Odbor ekonomický a kontrolovaným obdobím je 
rok 2019. 
 Kontrola je uskutočňovaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej v z.n.p.) a bola zahájená 21.5.2020. Kontrolná skupina 
postupuje podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu nasledovne: 
1. Legislatívne postupy a interné normy na stanovenie procesu výrubu a výberu poplatku 

za rozvoj, porovnanie so skutočnosťou (rok 2019 VZN č. 490 – členenie podľa 
jednotlivých častí mesta a účelového využitia stavby). 

2. Spisová agenda týkajúca sa výberu poplatku za rozvoj – stavebné povolenia, 
rozhodnutia, vrátane možných splátkových kalendárov na stanovenie poplatku za 
rozvoj, doručenky poplatníkov. 

3. Súlad vystavených rozhodnutí na stanovenie poplatku za rozvoj s platnou legislatívou. 
4. Evidencia agendy v informačnom systéme, prehľady poplatníkov a včasných úhrad 

poplatku za rozvoj v kontrolovanom období. 
5. Účtovanie poplatku za rozvoj, jeho zaradenie do rozpočtu. 

Originály dokladov, písomností a iných materiálov súvisiacich s cieľom kontroly vo 
forme 48 spisových agiend bol prevzatý dňa 3.6.2020, ďalšie v neskoršom období. 
V súčasnosti sa spracováva prehľadná tabuľka. 
 V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
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Kontrola č. 15/2020 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly v roku 2019 - číslo 
2/2019 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na 
prenajímanie športových zariadení v správe Základnej školy s materskou školou, 
Kornela Mahra 11, Trnava. Povinnou osobou bola Základná škola s materskou školou, 
Kornela Mahra 11 v Trnave  

Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 2.6.2020 do 8.6.2020, podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Kontrolné zistenia a opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku uvedené v Správe z kontroly č. 2/2019 
2. Stav plnenia opatrení kontrolovaného subjektu na odstránenie zistených nedostatkov 

uvedených v správe č. 2/2019 o plnení prijatých opatrení, ktorá bola vypracovaná 
povinnou osobou 
Pri kontrole č. 2/2019 boli kontrolnou skupinou zistené 4 kontrolné zistenia. Na základe 

výsledku kontroly bolo uložené povinnej osobe prijať opatrenia na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Lehota na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku bola do 25.1.2019. Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2019 bol doručený na Útvar hlavného kontrolóra dňa 
24.1.2019. 

Kontrolou plnenia prijatých opatrení č. 15/2020 na základe vykonanej kontroly za rok 
2019 boli kontrolnou skupinou zistené nasledovné skutočnosti: 
ku KZ č. 1 - kontrolná skupina skontrolovala všetky nájomné zmluvy uzatvorené povinnou 
osobou v roku 2019 týkajúce sa krátkodobého nájmu telocviční. Všetky zmluvy mali v čl. III 
odsek 4 ustanovenie týkajúce sa zvýšenia cien energií, tak, ako je uvedené v „Postupe 
uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl“, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 721/2009.  
ku KZ č. 2 - kontrolná skupina skontrolovala súlad všetkých nájomných zmlúv uzatvorených 
povinnou osobou v roku 2019 týkajúce sa krátkodobého nájmu telocviční v čl. IV „Doba nájmu“ 
so súhlasnými stanoviskami podpísanými primátorom mesta. Všetky zmluvy sa zhodovali so 
súhlasným stanoviskom mesta. 
ku KZ č. 3 - kontrolná skupina skontrolovala všetky nájomné zmluvy uzatvorené povinnou 
osobou v roku 2019 týkajúce sa krátkodobého nájmu telocviční a konštatuje, že boli 
vypracované v súlade s „Postupom uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl“, ktorý 
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 721/2009.  
ku KZ č. 4 - kontrolná skupina skontrolovala úhrady nájomných zmlúv uzatvorených v roku 
2019, ktoré sa týkali krátkodobého nájmu telocviční a konštatuje plynulosť a včasnosť ich 
úhrad bez omeškania.  

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje splnenie 
prijatých opatrení č. 1, 2, 3 a 4 ku kontrolným zisteniam č. 1, 2, 3 a 4 zo správy z kontroly 
č. 2/2019 na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 8.6.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov dňa 8.6.2020 prevzatím správy z kontroly č. 15/2020 povinnou osobou.  
 
 
Kontrola č. 16/2020 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly v roku 2019 - číslo 
4/2019 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na 
prenajímanie športových zariadení v správe Základnej školy s materskou školou, 
Spartakovská 5, Trnava. Povinnou osobou bola Základná škola s materskou školou, 
Spartakovská 5 v Trnave  
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Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v dňoch 5.6.2020 - 11.6.2020, podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Kontrolné zistenia a opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku uvedené v Správe z kontroly č. 4/2019 
2. Stav plnenia opatrení kontrolovaného subjektu na odstránenie zistených nedostatkov 

uvedených v správe č. 4/2019 o plnení prijatých opatrení, ktorá bola vypracovaná 
povinnou osobou 
Pri kontrole č. 4/2019 bolo kontrolnou skupinou zistených 5 kontrolných zistení. 

Na základe výsledku kontroly bolo uložené povinnej osobe prijať opatrenia na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Lehota na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku bola stanovená do 13.2.2019. Písomný zoznam splnených 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 4/2019 bol doručený na 
Útvar hlavného kontrolóra dňa 13.2.2019. 

Kontrolou plnenia prijatých opatrení č. 16/2020 na základe kontroly vykonanej v roku 
2019 boli kontrolnou skupinou zistené nasledovné skutočnosti: 
ku KZ č. 1 - kontrolná skupina skontrolovala všetky nájomné zmluvy uzatvorené povinnou 
osobou v roku 2019 týkajúce sa krátkodobého nájmu telocviční. Všetky zmluvy obsahovali 
všetky náležitosti, tak, ako je uvedené v „Postupe uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných 
škôl“, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 721/2009.  
ku KZ č. 2 - kontrolná skupina skontrolovala súlad všetkých nájomných zmlúv uzatvorených 
povinnou osobou v roku 2019 týkajúcich sa krátkodobého nájmu telocviční tak, ako je uvedené 
v „Postupe uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl“, so súhlasnými stanoviskami 
podpísanými primátorom mesta. Všetky zmluvy a údaje v nich sa zhodovali so súhlasným 
stanoviskom mesta. 
ku KZ č. 3 a 4 - kontrolná skupina skontrolovala súlad všetkých nájomných zmlúv 
uzatvorených povinnou osobou v roku 2019 týkajúcich sa krátkodobého nájmu telocviční 
a konštatuje, že boli vypracované v súlade s „Postupom uzatvárania nájomných zmlúv 
týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa 
v objektoch základných škôl“, so súhlasným stanoviskom mesta podpísaným primátorom 
mesta. 
ku KZ č. 5 - kontrolná skupina skontrolovala všetkých 20 nájomných zmlúv za rok 2019 
a úhrady, ktoré sa ich týkali (krátkodobého nájmu telocviční). Všetky platby boli uhradené 
v stanovenom termíne, úhrady boli plynulé, včas a bez omeškania. 

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje splnenie 
prijatých opatrení č. 1, 2, 3, a 4 ku kontrolným zisteniam č. 1, 2, 3, 4 a 5 zo správy z kontroly 
č. 4/2019 na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. 
 Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 11.6.2020. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov dňa 11.6.2020 prevzatím správy z kontroly č. 16/2020 povinnou osobou. 


