
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – JAROVCE, Miestna kontrolórka, Palmová 1, 851 10 Bratislava 

 

         Počet výtlačkov: 2 

         Počet listov: 1 

     

SPRÁVA o výsledku kontroly do MiZ 

(V zmysle §18d, ods. 2 písmeno b) zákona o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov) 

 

Vykonala miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková 

• Kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami na základe podnetu občana 

V : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 

2018 a 2019. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 4.4.2019 do 18.4.2019.  

• V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Jarovce, a na základe uznesenia MiZ č. 3/2019 zo dňa 11.2.2019 miestna 

kontrolórka vykonala kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami.  

Zistené skutočnosti: 

Dňa 3.4.2019 bol prijatý emailom podnet občana na kontrolu finančných operácii v MÚ MČ Bratislava 

– Jarovce a v požiarnej zbrojnici.  Podnet občana sa týkal podozrenia z nehospodárneho nakladania 

s finančnými prostriedkami pracovníkmi MČ a členmi Hasičského zboru. Konkrétne sa malo jednať 

o zakúpenie farby v hodnote 6 000 Eur z rozpočtových prostriedkov MČ. Bola vykonaná kontrola úč-

tovníctva za rok 2018 a pomernej časti roka 2019, keďže občan neuvádza kedy malo k tomuto náku-

pu dôjsť.  

Kontrolou faktúr bolo zistené, že do účtovníctva nebola prijatá žiadna faktúra na nákup farby 

v kontrolovanom období.  

Kontrolou výdavkov pokladne bolo zistené, že farba bola nakupovaná v roku 2019: 

- 5.4.2019 v sume 56,83 Eur a bola použitá na renováciu náteru detského ihriska na futbalo-

vom štadióne. 

V roku 2018: 

- 17.1.2018 v sume 30,95 Eur, farba, štetce riedidlo, lak, stierka pre hasičskú zbrojnicu 

- 15.5.2018 v sume 21,07 Eur, farba šedá na renováciu kvetináčov na Trnkovej ulici 

- 18.9.2018 v sume 19,76 Eur, farba na náter podlahy v hasičskej zbrojnici 

- 24.10.2018 v sume 11,38 Eur, farba, štetce, riedidlo na náter brány v hasičskej zbrojnici 

Zo zisteného vyplýva, že nebola vyplatená či už z pokladne alebo z účtu MČ suma 6 000,- Eur na ná-

kup farieb a to ani v súhrnnej sume všetkých nákupov farieb za kontrolované obdobie.  



Zo zisteného vyplýva, že nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami pri ná-

kupe farieb.  

Občan ďalej žiada prešetriť a porovnať odtieň farby, ktorou mu bolo postriekané okno. Je nutné 

skonštatovať, že v kompetencii miestneho kontrolóra je prešetrenie hospodárneho nakladania 

s finančnými prostriedkami, nie je však v jeho kompetencii prešetrovať skutky, ktoré sú v kompetencii 

zložiek činných v trestnom konaní.  

Občanovi bolo odporučené, aby sa v prípade podozrenia na spáchanie trestného činu alebo priestup-

ku obrátil na Políciu SR.  

 

Správa bola vyhotovená dňa 15.4.2019 

 

 

 

Za kontrolný orgán:  

Viera Kaštílová Tonková 
.....................................................  ...................................  .................................. 
(Meno a priezvisko)      (dátum)    (podpis) 


