MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – JAROVCE, Miestna kontrolórka
Palmová 1, 851 10 Bratislava
Počet výtlačkov: 2
Počet stán: 4
Prílohy: 2

SPRÁVA o výsledku kontroly do MIZ
(podľa 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov)
Podľa uznesenia č. 319/2018 zo dňa 30.1.2018 miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková
vykonala kontrolu zverejňovania dokumentov v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava
Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 2017.
Kontrola bola vykonaná v čase od 5.5.2018 do 13.6.2018
V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia č. 319/2018, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán
kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018, vykonala miestna kontrolórka kontrolu
zverejňovania dokumentov v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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
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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 a na stránke
Digitálne mesto.
Na webovej stránke mestskej časti sa nachádzajú zverejňované objednávky a zmluvy za celé
kontrolované obdobie rok 2017. Zároveň sa na portáli Digitálne mesto nachádzajú objednávky za
obdobie od 3.1.2017 do 10.2.2017. Faktúry za celé obdobie sa nachádzajú na Digitálnom meste
a zároveň faktúry zverejnené dňa 21.2.2017 sa nachádzajú aj na webovej stránke MČ.
Pre kontrolu som si námatkovo vybrala 12 dodávateľských faktúr. K nim som skontrolovala príslušné
objednávky a zmluvy s nimi súvisiace a ich zverejnenie. Viď tabuľka č. 1.
- K faktúre zverejnenej pod č. 200/2017 od spoločnosti Chudoba Ján na sumu 1 830,- Eur, nebola
zverejnená žiadna objednávka ani zmluva. Zmluva uvedená na faktúre je so spoločnosťou Maj dom.
- K faktúre zverejnenej pod číslom 279/2017 od spoločnosti Andra – vzdelávacie centrum na sumu
400,- Eur, nie je zverejnená žiadna objednávka ani zmluva. Na faktúre je uvedený dátum objednávky
bez čísla. Táto faktúra je zverejnená na portáli Digitálne mesto pod zlým menom ako Adra –
vzdelávacie centrum.
- Všetky ostatné kontrolované faktúry, zmluvy aj k nim prislúchajúce objednávky boli zverejnené
v súlade so zákonom stanovenými lehotami a v súlade s ustanoveniami zákona.
- Výhradu mám voči zverejňovaniu faktúr na inom mieste ako objednávky a zmluvy. Zatiaľ čo faktúry
sú zverejňované na portáli Digitálne mesto, objednávky a zmluvy sú zverejňované na webovej
stránke mestskej časti. Na stránke mč sa nachádza link na portál Digitálne mesto pre obdobie
v ktorom sa už zverejňujú faktúry na tomto mieste.
Návrh opatrenia: Z pohľadu transparentnosti by bolo optimálne aby sa všetky zverejňované
dokumenty nachádzali na jednom mieste.
Odporúčam aby všetci pracovníci používali rovnaký software na zverejňovanie dokumentov.
Správa bola vyhotovená dňa 14.6.2018
Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 21.6.2018

Za kontrolný orgán:
Viera KaštílováTonková
.....................................................

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

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

(dátum)

(podpis)

(Meno a priezvisko)

Prílohy: Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1: Zverejňovanie dokumentov 2017
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