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

 

          Počet výtlačkov: 2 
          Počet listov: 3 
          Prílohy: 0 
 

SPRÁVA o výsledku kontroly do MiZ 

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

neskorších predpisov) 

 

Vykonala miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková 

• Kontrolu vyúčtovania nákupu pohonných hmôt do služobných a hasičských automobilov. 

• Kontrolu dodržiavania ustanovení Smernice o používaní služobných a súkromných 

motorových vozidiel MČ Bratislava Jarovce. 

V: Miestny úrad mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 
2017 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 6 .11.2017 do 31.12.2017 

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

neskorších predpisov, v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Jarovce,a na základe uznesenia MiZ 275/2017 zo dňa 28.6.2017 

vykonala miestna kontrolórka kontrolu vyúčtovania nákupu pohonných hmôt do služobných 

a hasičských automobilov a kontrolu dodržiavania ustanovení Smernice o používaní 

služobných a súkromných motorových vozidiel MČ Bratislava Jarovce. 

Na používanie služobných motorových vozidiel patriacich MČ je v platnosti Smernica o používaní 

služobných a súkromných motorových vozidiel Mestskej časti Jarovce platná od 1.3.2016. Táto 

smernica bola vydaná v súlade so zákonom 311/2001 Z.z. zákonníka práce v znení platných 

predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení platných predpisov a zákon 315/1966 Z.z. 

o premávke na pozemných komunikáciách v znení platných predpisov. 

Podľa čl. IX Povinnosti vodičov, bod 5, vyúčtovanie najazdených kilometrov vodiči odovzdávajú 

najneskôr posledný kalendárny deň v mesiaci na RSM a zodpovedný pracovník RSM vykoná 

zúčtovanie nakúpených PHL najneskôr do piatich dní nasledujúceho mesiaca na ekonomickom 

referáte MÚ.  

Ku kontrole boli predložené mesačné vyúčtovania za rok 2017. Na základe predložených vyúčtovaní 

služobného automobilu Volkswagen Passat, EVČ BL364LM je spotreba pohonných látok pre toto 

vozidlo vyúčtovávaná v súlade s platnými predpismi.  



2 
 

Na základe predložených vyúčtovaní pre vozidlá DHZ s EČV BA347JD, BL815ZO a BL785HB, bolo 

zistené, že vyúčtovania na vozidlá sú predkladané na MÚ raz za polrok a mesačné vyúčtovania 

spotreby sú uložené v spisovej evidencii veliteľa OHZ Jarovce. Tieto neboli predložené ku kontrole. 

Ku kontrole boli predložené knihy jázd.  

Údaje z vyúčtovaní a kníh jázd boli prekontrolované a porovnané. Údaje vzájomne korešpondujú. 

Ku kontrole boli takisto predložené preukazy o absolvovaní preškolenia odbornej spôsobilosti 

vodičov v súlade s čl. X, bod b Smernice o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel 

MČ BA Jarovce a takisto v súlade s príslušným zákonom.  

Podľa bodu 1, čl. VIII smernice: Žiadanka na prepravu musí byť vypísaná podľa vzoru v prílohe č. 1 

smernice a podpísaná starostom alebo prednostom MÚ. Žiadanky sú uložené v evidencii MÚ. 

Záverom môžem konštatovať, že povinnosti vyplývajúce zo zákonov a Smernice MČ sú splnené pri 

vyúčtovaní spotreby PHM služobného vozidla BL364LM. V prípade vozidiel BA347JD, BL364LM a 

BL785HB používanými DHZ, bolo vyúčtovanie spotreby odovzdané zodpovednému pracovníkovi MÚ 

iba raz, na konci pol roka, čo nie je v súlade so zákonom ani so smernicou vydanou miestnym 

úradom. Z pohľadu DHZ sa môže javiť táto požiadavka ako zbytočná administratívna záťaž, avšak s 

prihliadnutím k zákonným ustanoveniam a ustanoveniam smernice je toto nutné vyžadovať.  

Odporúčam prijať účinné opatrenia na dodržiavanie týchto ustanovení zákona a smernice.  

 

Správa bola vyhotovená dňa 11.1.2018 

 

 

Za kontrolný orgán:  

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

 


