
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE 
Miestna kontrolórka 

Palmová 1, 851 10 Bratislava 
 

          Počet výtlačkov: 2 
          Počet listov: 2 
          Prílohy: 1 
 

SPRÁVAo výsledku kontroly do MiZ 

(podľa 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov) 

Podľa uznesenia  č. 222/2017 zo dňa 1.2.2017 miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková 

vykonala kontrolu zverejňovania dokumentov v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava 

Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 2016 

Kontrola bola vykonaná v čase od 1.7.2017 do 31.8.2017 

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

predpisov a na základe uznesenia č. 181/2016, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo plán 

kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016, vykonala miestna kontrolórka kontrolu 

zverejňovania dokumentov v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnomprístupe k informáciám a 

o zmene a doplneníniektorýchzákonov. 

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi 
zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.  
 
Povinné je zverejňovanie len tých zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných 
prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených 
zákonom.  
 
Zmluvy:  Podľa § 5a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) 
uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd a zmlúv podľa odseku 5. 
Zverejnenie je podmienkou účinnosti. Nezverejnenie do 3 mesiacov sa rovná nulite právneho aktu (§ 
47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných 
zákonov. 
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z 
povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa 
zákona.  
 
Faktúry:  Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 
30 dní od úhrady.  

Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, 
ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je 
povinne zverejňovanou zmluvou. 



Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. 
 
Objednávky:  Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky po 1. januári 2011. Objednávka sa 
zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. 
Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem 
objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, 
ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. 
Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. 

V súlade s kontrolou bolo zistené: 

MÚ mestskej časti Bratislava Jarovce zverejňuje dokumenty na svojej webovej stránke v súlade 

s príslušnými ustanoveniami citovaného zákona.  

Pre kontrolu som si námatkovo vybrala 15 faktúr. K nim som skontrolovala príslušné objednávky 

a zmluvy s nimi súvisiace a ich zverejnenie. Viď tabuľka č. 1.Objednávka zverejnená pod č. 30/2016 

bola zverejnená v dobe, ktorá je v rozpore so zákonom a to až o 20 pracovných dní. Po konzultácii 

s pracovníčkou zodpovednou za zverejňovanie objednávok, bolo zistené, že toto sa stalo 

nedopatrením. Pracovníčka bola poučená v zmysle zákona a opatrenia nie sú nutné. Všetky ostatné 

kontrolované faktúry, zmluvy aj k nim prináležiace objednávky boli zverejnené v súlade so zákonom 

stanovenými lehotami a v súlade s ustanoveniami zákona.  

Výhradu mám voči zverejňovaniu faktúr k objednávkam a to, že v prípade opakovaných objednávok 

od jedného dodávateľa, je zložité priradiť faktúru k objednávke, pretože sa pri zverejňovaní faktúr 

neuvádza číslo objednávky. Návrh opatrenia: Odporúčam zaviesť jednotný číselník pre objednávky 

a toto číslo uvádzať pri zverejňovaní faktúr.  

Správa bola vyhotovená dňa 6.9.2017 

Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 14.9.2017 

 

Za kontrolný orgán:  

 
Viera KaštílováTonková 
.....................................................  ...................................  .................................. 
(Meno a priezvisko)      (dátum)    (podpis) 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1: Zverejňovanie dokumentov 2016 


