
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE 
Miestna kontrolórka 

Palmová 1, 851 10 Bratislava 
 

          Počet výtlačkov: 2 
          Počet listov: 2 
          Prílohy: 0 
 

SPRÁVA o výsledku kontroly  

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

 

Podľa uznesenia č. 275/2017 zo dňa 28.6.2017 miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková vykonala Kontrolu 

aplikácie ustanovení zákona č. 357/2015 o Finančnej kontrole a audite v Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava. 

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. 275/2017, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti miestnej 

kontrolórky na II. polrok 2017, vykonala miestna kontrolórka kontrolu aplikácie ustanovení zákona č. 357/2015 

o Finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon 502/2001, najmä 

ustanovenia o finančnej kontrole. 

Zákon č. 357/2015 z 10. novembra 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nahradil doteraz používaný zákon 502 z 18. októbra 2001. V kontrole som sa sústredila najmä na 

dodržiavanie ustanovení o finančnej kontrole.  

§6 zákona 502/2001 hovorí o finančnej kontrole priebežnej, predbežnej a následnej. Tento § bol v zákone 

357/2015 zmenený. Podľa nového zákona sa finančná kontrola vykonáva nasledovne:  

„(1)§6, bod 1 finančná kontrola sa vykonáva ako a) základná finančná kontrola, b) administratívna finančná kontrola, c) 
finančná kontrola na mieste.  

(2) Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.  
(3) cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä 

a) Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii 
finančnej operácie alebo jej časti, 
b) dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy, 
c) dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných 
predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike 
poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných 
predpisov, 
d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy, 
e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, 
f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, 
g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, 
h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, 
i) včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o 
vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach, 
j) overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou kontrolu alebo 
finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, 
k) overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.  

(4) Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej 
operácie alebo jej časti, jej súlad s 



a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak 
financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného 
obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, 
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, 
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy, 
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, 
f) vnútornými predpismi alebo 
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f). 
 

§ 7 Základná finančná kontrola 

(1) Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej 
časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia. 

(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec 
orgánu verejnej správy16) a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné 
odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej 
správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi 
zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo uznesením. 

(3) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou 
alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu 
vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v 
nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a Policajný 
zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, finančná správa v oblasti colníctva, ozbrojené sily Slovenskej 
republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky a spravodajské služby pri 
plnení tých úloh, ktoré neznesú odklad podľa osobitných predpisov.17) Rovnako sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužijú pri 
odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie 
týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku. 

§ 8 Administratívna finančná kontrola 

(1) Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej 
časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, 
alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 
ods. 2. 

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na použitie verejných financií z rozpočtu orgánu verejnej správy, ak finančná operácia 
alebo jej časť súvisí so zabezpečením vlastnej prevádzky okrem dotácií a transferov orgánu verejnej správy alebo so 
zabezpečením vlastnej prevádzky okrem dotácií a transferov iného orgánu verejnej správy zapojeného na jeho rozpočet 
alebo iného orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti. 

(3) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, súdneho konania, certifikačného overovania 
alebo iného konania podľa osobitných predpisov, administratívna finančná kontrola sa nevykonáva; to neplatí, ak sa 
finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu. 

(4) Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu 
podľa § 20 až 27. 

§ 9 Finančná kontrola na mieste 

(1) Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci 
ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4. 

(2) Orgán verejnej správy je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na mieste v 
a) jeho organizačných útvaroch, 
b) právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v právnickej osobe, v ktorej 
orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov alebo ktorú 
spravuje, 
c) právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ktorej sa 
poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné 
financie v súlade s osobitným predpisom, 
d) inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté 
verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným 
predpisom, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c). 



(3) Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného poverenia 
vydaného štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Ak je 
orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie finančnej kontroly na mieste dvomi svojimi zamestnancami, 
môže finančnú kontrolu na mieste vykonávať starosta a aspoň jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo 
uznesením. 

(4) Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa 
§ 20 až 27.“ 

 

Kontrolné zistenia: 

Na účely dodržiavania tohto zákona bola vytvorená smernica č.  02  /  2016 o  finančnom riadení a finančnej 

kontrole Mestskej časti Bratislava – Jarovce. Smernica je v súlade so zákonom 357/2015. Smernica presne cituje 

postupy uverejnené v zákone. Teoreticky je teda povinnosť MČ ohľadom finančnej kontroly splnená.  

Skúmaním dokladov predložených ku kontrole bolo zistené, že MČ dodržiava uvedené postupy finančnej 

kontroly, čo je zrejmé z krycích listov a ostatných účtovných dokladov používaných pri finančných operáciách 

mestskej časti.  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky pri aplikácii zákona 357/2015.  

 

Správa bola vyhotovená dňa 7.12.2017 

 

Za kontrolný orgán:  

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

 

 


