MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – JAROVCE, Miestna kontrolórka,
Palmová 1, 851 10 Bratislava
Počet výtlačkov: 2
Počet listov: 1
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 hasičských automobilov.

V: Miestny úrad mestskej časti Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka
2018 – prvý polrok.
Kontrola bola vykonaná v čase od 2 .9.2018 do 7.9.2018
•

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 364/2018 zo dňa 27.6.2018,
vykonala miestna kontrolórka kontrolu vyúčtovania nákupu pohonných hmôt do hasičských
automobilov MČ Bratislava Jarovce.

Na používanie služobných motorových vozidiel patriacej 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 PHM najneskôr do piatich dní nasledujúceho mesiaca na ekonomickom
referáte MÚ.
Ku kontrole boli predložené mesačné vyúčtovania za rok 2018 od januára do júla.
Na základe predložených vyúčtovaní pre vozidlá DHZ s EČV BA347JD, BL815ZO a BL785HB, bolo
zistené, že vyúčtovania na vozidlá sú predkladané na MÚ každý mesiac v súlade s predpisom. Ku
kontrole boli predložené knihy jázd.
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Porovnaním spotreby z TP a reálnej spotreby neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolou popisiek
smeru jazdy nebolo zistené žiadne neoprávnené používanie kontrolovaných automobilov.
Prepočítaním spotreby na počet najazdených km neboli zistené žiadne odchýlky spotreby.
Oproti predchádzajúcej kontrole z roku 2017, som zistila, že DHZ odovzdáva vyúčtovanie záverom
každého mesiaca v súlade so smernicou.
Záverom konštatujem, že hasičské automobily sú prevádzkované a vyúčtovávané v súlade s platnými
právnymi normami.

Správa bola vyhotovená dňa 12.9.2018

Za kontrolný orgán:

Viera Kaštílová Tonková
.....................................................

...................................

(Meno a priezvisko)

(dátum)
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..................................
(podpis)

