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S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
(obdobie september - október 2016) 

 
     Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  II. polrok 2016 schv. uzn. MsZ č. 
44/2016 zo dňa 23.6.2016102/2015  boli v mesiacoch september - október 2016 vykonané kontroly:  
 
-  Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených  
    v roku 2015 a v I. polroku 2016 
- Kontrola dodržiavania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov  
   na území mesta Bardejov 
 
 

I. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  
   uzatvorených v roku 2015 a v I. polroku 2016 - Mesto Bardejov 
(Kontrola vykonaná v dňoch 6.9. – 12.10.2016) 
 
     Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
Cieľ kontroly:   
- kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti uzatvárania dohôd o prácach 
vykonaných mimo pracovného pomeru, (ďalej práce vykonávané mimo PP)  
- overenie zákonnosti a správnosti spôsobu uzatvárania dohôd o prácach vykonaných 
mimo PP a spôsob ich evidencie.  
 
Všeobecne   záväznými    právnymi   predpismi,  upravujúcimi  oblasť  predmetu   kontroly 
v kontrolovanom subjekte je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov  a vnútorné normy kontrolovaného subjektu, upravujúce oblasť predmetu kontroly, 
ktorými sa uplatňuje všeobecne záväzná právna úprava v podmienkach subjektu:  Organizačný 
poriadok Mestského úradu v Bardejove a Smernica obehu účtovných dokladov mesta Bardejov.  
 
 
1. Právne predpisy v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných  
    mimo PP- zákonné ustanovenia 
 
     Podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia 
pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo PP, ak tento zákon alebo osobitný predpis 
neustanovuje inak. 
    podľa § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 
     Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo 
zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 
vykonávaných mimo PP: dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu 
o brigádnickej práci študentov. 
     Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce § 224, ods.2/: 
- písm. d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo PP v poradí, 
v akom boli uzatvorené, 
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- písm. e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe 
dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol 
zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu 
a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody 
o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, 
v ktorom sa práca vykonávala.  
 
Dohoda o vykonaní práce (§ 226) 
     Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná, najviac na 12 mesiacov, 
rozsah práce nesmie nepresiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku (do rozsahu práce sa 
započítava aj práca vykonaná pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce). 
V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej 
vykonanie, doba v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a rozsah práce. Uzatvára sa 
najskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Odmena za vykonanie práce je splatná po 
dokončení a odovzdaní práce. 
 
Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227, § 228)     
     Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, 
ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského 
štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku (prácu možno vykonávať 
najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku), v rozsahu 
najviac 20 hodín týždenne v priemere. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu 
študenta. Uzatvára sa písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá 
práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, 
na ktorú sa dohoda uzatvára. Uzatvára sa na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.  
 
Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a) 
     Uzatvára sa písomne. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca,  
odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času (najviac 10 hodín týždenne) a doba, na 
ktorú sa uzatvára. Uzatvára sa na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.   
   
     Odmena za vykonanú prácu (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej 
činnosti) je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 
 
     Podľa Organizačného poriadku MsÚ v Bardejove dohody o prácach vykonávaných mimo PP 
uzatvára primátor mesta. 
     Podľa Smernice obehu účtovných dokladov mesta Bardejov, časť C/ Obeh účtovných 
dokladov, časť II. Ostatné osobné náklady, pre uzatváranie dohôd o vykonaní práce, dohôd 
o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov platia ustanovenia Zákonníka práce 
a príslušné mzdové predpisy. Evidenciu vedú a kópie dohôd uschovávajú jednotlivé oddelenia. 
     Dohody vyhotovujú vedúci jednotlivých oddelení v súlade s finančnými prostriedkami 
vyčlenenými v rozpočte mesta pre tieto účely.  Výplata odmien na základe týchto dohôd sa 
realizuje vo výplatných termínoch zamestnávateľa. 
 
2. Evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo PP  
 
     V meste Bardejov evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo PP 
centrálne vedie referát personalistiky v knihe evidencie dohôd o prácach vykonávaných mimo 
PP v poradí, v akom boli uzatvorené, t.j. v súlade s príslušným ustanovením Zákonníka práce.    
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     Dohody vyhotovujú vedúci jednotlivých oddelení v súlade s finančnými prostriedkami 
vyčlenenými v rozpočte mesta pre tieto účely. Výplata odmien sa realizuje vo výplatných 
termínoch zamestnávateľa. Kópie dohôd uschovávajú tiež jednotlivé oddelenia. 
 
3. Čerpanie rozpočtu - dohody o prácach vykonávaných mimo PP 
 
Tab. č. 1: Čerpanie rozpočtu - dohody o prácach vykonávaných mimo PP 
                 v roku 2015   
/v Eur./  

Položka Čerpanie Upr. rozpočet % 

637027 35 687,59 41 600 85,8 

637026 (ZPOZ) 980,80 x 

637002 (akcie OK) 4 963,00 x 

Spolu: 38 721,21 x 
 
Tab. č. 2: Čerpanie rozpočtu - dohody o prácach vykonávaných mimo PP  
                 v I. polroku 2016   
/v Eur./ 

Položka Čerpanie Upr. rozpočet % 

637027 15 304,15 40 733 37,6 

637026 (ZPOZ) 1 162,50 x 

637002 (akcie OK) 459,17 x 

Spolu: 16 925,82 x 
 
     V zmysle Opatrenia MF SR č. 4283/2003-41 zo 16.4.2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová 
klasifikácia, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce sa účtujú na položke 637027. 
Kontrolovaný subjekt odmeny na dohody o vykonaní práce pre účinkovanie na občianskych 
obradoch a slávnostiach (ZPOZ) účtuje na položku 637026 - Odmeny a a príspevky, napr. 
sobášiacim. V roku 2015 tieto výdavky predstavovali čiastku 980,80 Eur a v I. polroku 2016 
čiastku 1 262,50 Eur. Výdavky na dohody uzatvorené pri kultúrnych akciách sú súčasťou 
výdavkov jednotlivých akcií, t.j. sú účtované na položke 637002 - Konkurzy a súťaže, patria sem 
napr. výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou, finančné odmeny za kultúrne podujatia. Tieto 
výdavky v roku 2015 predstavovali čiastku 2 052,82 Eur a v I. polroku 2016 čiastku 459,17 Eur. 
Výška výdavkov zúčtovaných na položkách 637026 a 637002 je vyčíslená na základe údajov 
poskytnutých odd. ekonomiky a odd. kultúry, rozpočet nie je možné určiť, nakoľko je súčasťou 
všetkých výdavkov zahrnutých do príslušnej položky. 
 
4. Dohody o prácach vykonávaných mimo PP v roku 2015 
 
     V roku 2015 mesto Bardejov uzatvorilo 120 dohôd o prácach vykonávaných mimo PP, 
z toho: 78 dohôd o vykonaní práce, 36 dohôd o pracovnej činnosti a 6 dohôd o brigádnickej práci 
študentov, ako napr.: fotografovanie a tlač fotografií, roznáška poštových zásielok, práce spojené 
s činnosťou DC Mihaľov, moderovanie kultúrnych podujatí, pomocné práce pri organizovaní 
parkúru, organizačná pomoc pri jarmoku, ozvučovanie spoločenských akcií, výroba maskota na 
Rolandové hry, ohodnotenie umeleckých diel, upratovanie, pokladník, čistenie 3D okuliarov 
a vylepovanie plagátov v kine Žriedlo, preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, činnosť 
ZPOZ, doručovanie daňových rozhodnutí a pod. 



4 
 

 
Tab. č. 3: Dohody uzatvorené v roku 2015 podľa jednotlivých oddelení 
 
 
Oddelenia 

 
Počet uzatvorených dohôd 

- oddelenie správy vnútorných vecí 
    z toho: oddelenie   
                CO, PO, správa                                      

29 
14 
15 

- oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva  3 
- oddelenie kultúry  
    z toho: oddelenie 
                kino Žriedlo    
                ZPOZ      

63 
26 
29 
8  

- oddelenie daní a poplatkov 23 
- Mestská polícia 2 
 
  Spolu 120 

 
     Ku kontrole bolo predložených 120 spisov - dohôd o prácach vykonávaných mimo PP. Boli 
roztriedené podľa jednotlivých oddelení, resp. oddeleniam podriadených úsekov, napr. civilná 
obrana, požiarna ochrana, ZPOZ, kino Žriedlo. 
     Spisové materiály tvorili dohody o prácach vykonávaných mimo PP (dohody o vykonaní 
práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov) opatrené číslom 
priradeným podľa centrálnej evidencie dohôd. Súčasťou spisov boli pracovné výkazy pracovnej 
činnosti, evidencia dochádzky pri dohodách o vykonaní práce, mesačné výkazy pracovníkov na 
dohodu o pracovnej činnosti za jednotlivé mesiace, tlačivo - osobné údaje pre prihlásenie, 
odvody a výkazy do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňový úrad, zoznam 
pracovníkov vyplatených na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti 
podľa jednotlivých mesiacov, resp. vyúčtovanie za doručovanie zásielok poľa jednotlivých 
mesiacov, na základe ktorých mzdová účtovníčka vyplácala odmeny za práce vykonané podľa 
predmetných dohôd. 
     Dohody boli uzatvorené písomne s dodržaním zákonných ustanovení. V dohodách bol 
uvedený druh a dátum uzatvorenia dohody, meno zamestnanca, vymedzenie pracovnej úlohy, 
resp. dohodnutej práce, dohodnutá odmena, doba, za ktorú sa má pracovná úloha vykonať, resp. 
rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvárala.  
     Dohody boli uzatvorené na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Pri dohodách o vykonaní 
práce bola dodržaná zákonom stanovená podmienka - nepresiahnuť 350 hod. v kalendárnom 
roku pre jedného zamestnanca a zamestnávateľa.  Pri dohodách o pracovnej činnosti bola 
dodržaná zákonná podmienka - možnosť vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 
hodín týždenne. Rovnako boli dodržané zákonné ustanovenia pri dohodách o brigádnickej práci 
študentov. Štatút študenta bol preukázaný potvrdením o návšteve strednej školy, resp. dennej 
formy vysokoškolského štúdia. 
     Zamestnávateľ viedol evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali prácu na 
základe dohôd v súlade  zo zákonom (pri dohodách o brigádnickej práci študentov a dohodách o 
pracovnej činnosti - bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom  zamestnanec   
vykonával prácu, pri dohodách o vykonaní práce - v jednotlivých  dňoch bola  zaznamenaná 
dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala). 
     Odmeny za vykonanie pracovnej úlohy, resp. vykonávanie pracovnej činnosti boli vyplácané 
vo výplatnom termíne zamestnávateľa po dokončení a odovzdaní práce, resp. v mesiaci, ktorý 
nasledoval po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 
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5. Dohody o prácach vykonávaných mimo PP v I. polroku 2016 
 
     V I. polroku 2016 mesto Bardejov uzatvorilo 67 dohôd o prácach vykonávaných mimo PP, 
z toho: 42 dohôd o vykonaní práce, 20 dohôd o pracovnej činnosti a 5 dohôd o brigádnickej práci 
študentov, ako napr.: fotografovanie a tlač fotografií, práce spojené s činnosťou DC Mihaľov, 
činnosti spojené s MHZ, doručovanie oznámení o konaní volieb NR SR, činnosť ZPOZ, 
doručovanie daňových rozhodnutí, upratovanie objektu Radničné námestie č.4, moderovanie 
kultúrnych podujatí, pomocné práce pri organizovaní parkúru, ozvučovanie spoločenských akcií,  
upratovanie, pokladník, vylepovanie plagátov v kine Žriedlo. 
 
Tab. č. 4: Dohody uzatvorené v I. polroku 2016 podľa jednotlivých oddelení 
 
Oddelenia 

 
Počet uzatvorených dohôd 

- oddelenie správy vnútorných vecí 
    z toho: oddelenie   
                CO, PO, správa                                      

14 
11 
3 

- oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva  1 
- oddelenie kultúry  
    z toho: oddelenie 
                kino Žriedlo    
                ZPOZ      

27 
12 
7 
8  

- oddelenie daní a poplatkov 23 
- Mestská polícia 2 
  Spolu 67 

     Ku kontrole bolo predložených všetkých 67 spisov - dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Boli roztriedené podľa jednotlivých oddelení, resp. oddeleniam 
podriadených úsekov.  
     Tieto spisové materiály, rovnako ako spisové materiály v roku 2015, tvorili jednotlivé 
konkrétne dohody, pracovné výkazy pracovnej činnosti, evidencia dochádzky zamestnancov,  
mesačné výkazy  a zoznam pracovníkov vyplatených na základe dohody o vykonaní práce,  
dohody o pracovnej činnosti podľa jednotlivých mesiacov, resp. vyúčtovanie za doručovanie 
zásielok podľa jednotlivých mesiacov, na základe ktorých mzdová účtovníčka vyplácala odmeny 
za práce vykonané podľa predmetných dohôd. Obdobne ako v roku 2015 aj  v I. polroku 2016 
pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce mimo PP neboli zistené porušenia príslušných ustanovení 
Zákonníka práce.     
     Mesto nemá vydanú vnútornú organizačnú normu, predmetom ktorej by bolo určenie systému 
a pravidiel odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
PP. Z materiálov predložených ku kontrole nebolo možné zistiť, akým spôsobom bola 
určená výška odmeny v jednotlivých dohodách, ani správnosť jej ur čenia, ani správnosť 
rozsahu práce. Mesto sa striktne pridržiava ustanovení Zákonníka práce, t.j. odmenu 
dohodne zamestnávateľ a fyzická osoba pri uzatváraní dohody, až na dohody uzatvorené pre 
činnosť ZPOZ-ov, ktoré  sa  riadia Zásadami odmeňovania účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti 
a pre vedúcich protipožiarnych asistenčných hliadok, ktorých odmeňovanie sa riadi podľa 
Požiarneho poriadku mesta Bardejov, účinného od 1.7.2002. 
     Efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a ich čerpanie na dohody o prácach 
vykonávaných mimo PP by bolo možné overiť až po zjednotení účtovania výdavkov 
všetkých dohôd: položky 637 027, 637 026 a 637 002 a zavedení napr. minimálnej hodinovej 
sadzby.   
 
6. Záver 
     Pri kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo PP uzatvorených v roku 2015 a v I. 
polroku 2016 neboli zistené porušenia právnych predpisov. 
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II. Kontrola dodržiavania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach  
držania psov na území mesta Bardejov 
(Kontrola vykonaná v dňoch 3.10. – 31.10.2016) 
 

Kontrola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Bardejov (ďalej len VZN č. 144/2014 o podmienkach 
držania psov). Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov bolo schválené MsZ dňa 
25.9.2014 uzn. č. 83/2014 a nadobudlo účinnosť dňa 10.10.2014. Zároveň sa zrušilo VZN mesta 
Bardejov č. 46/2003 o chove psov na území mesta Bardejov. Nariadenie bolo prijaté v súlade so 
zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
 
1.  Povinnosti držiteľov psov 
 
 VZN č. 144/2014 ustanovuje podmienky držania psov na území mesta Bardejov 
v nasledujúcich štyroch oblastiach: 
a. Sumu úhrady za evidenčnú známku psa 
b. Podrobnosti o vodení psa 
c. Upravuje zákaz vstupu so psom a voľného pohybu psov 
d. Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 
 
 Evidenciu psov vedie mesto prostredníctvom oddelenia daní a poplatkov MsÚ systémom 
Korvin. Prvé prihlásenie psa do evidencie sa realizuje prostredníctvom priznania k dani za psa, 
k 30.9.2016 je v evidencii zapísaných 803 držiteľov psa – platiteľov dane za psa. Mesto 
držiteľovi psa vydá pri prvom prihlásení evidenčnú známku psa bezodplatne. V prípade 
odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky, mesto na základe oznámenia tejto 
skutočnosti držiteľa psa vydá náhradnú evidenčnú známku za úhradu 3 €. Výmena známky 
z dôvodu opotrebenia je bez poplatku. 
 Z dôvodu straty bolo v roku 2015 vydaných 11 náhradných známok a v roku 2016 boli 
vydané 2 náhradné známky.  
 Daň za psa v roku 2015 bola príjmom do rozpočtu mesta vo výške 21 366 €, v roku 2014 
to bolo 21 936 €. Výdavky spojené so zberom uhynutých zvierat, s odchytom túlavých zvierat 
a starostlivosťou o zviera počas karantény boli v roku 2015 vo výške 22 694  €. Na základe petície 
občanov Bardejovskej Novej Vsi bolo rozhodnuté presťahovanie karanténnej stanice na Lukavicu, ktoré 
sa zrealizovalo začiatkom roka 2016. 
 
2.  Kontrola dodržania ustanovení VZN 
 
 Hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra vykonali v priebehu mesiaca október 
niekoľko kontrolných akcií, kde bolo zistené: 
-  verejné športové ihriská, areály materských škôl a základných škôl , kde je zakázané  
   vstupovať so psom nie sú označené grafickou značkou (príslušným piktogramom) alebo  
   značkou „Vstup so psom zakázaný“. 
-  špeciálne koše na psie exkrementy v meste nie sú rozmiestnené, na výkaly psov slúžia  
   kontajnery na komunálny odpad, 
 Držitelia psov pri ich „venčení“ pristupujú pomerne benevolentne, vôdzku väčšinou 
nasadia psíkom len v centre mesta, v okrajových častiach umožnia psom voľný pohyb. 
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 V záujme udržania čistoty a poriadku verejných priestranstiev mesta v súlade s VZN 
mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na 
území mesta Bardejov je na verejnom priestranstve zakázané: 
- voľný pohyb psov vo vnútornom kúpeľnom území   
- vstupovať so psom na detské ihriská a pieskoviská, na cintoríny, verejné športové ihriská  
   a plochy určené na tento účel, na kúpaliská, do areálov detských jaslí, materských škôl  
   a základných škôl 
- znečisťovať verejné priestranstvo exkrementami psov alebo iných domácich zvierat. 
  
 Podľa VZN č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Bardejov vstup so psom a voľný pohyb psov je zakázaný na miesta viditeľne označené grafickou 
značkou alebo značkou „Vstup so psom zakázaný“. Toto označenie zabezpečí vlastník, 
správca alebo užívateľ miest verejne prístupných.  
 
Grafickou značkou sú označené miesta: 
 - vstup do Promenádneho parku (okrem centrálnej informačnej tabule) 
 - vstup na detské ihrisko v- park Františkánov 
 - vstup do vnútorného kúpeľného územia v Bardejovských Kúpeľoch 
Značkou „Vstup so psom zakázaný“ sú označené miesta: 
 - vstup na detské ihrisko na Nábrežnej ul. 
 
 Kontrolu dodržiavania VZN č. 144/2014 vykonáva mestská polícia vo forme hliadkovej 
služby, prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému a plánovaných akcií na odchyt 
túlavých psov.  
V prípade zistenia, že pes nie je prihlásený v evidencii je vykonaný zápis v dennom protokole 
udalostí a MsP listom oznámi oddeleniu daní a poplatkov MsÚ túto skutočnosť k riešeniu. 
V prípade voľne pohybujúceho sa psa, resp. na základe oznámenia občana, MsP kontaktuje OZ 
SOS Psíky Bardejov, aby na základe zmluvného vzťahu s mestom (viď. kapitla 3) umiestnilo psa 
do karanténnej stanice. 
 V roku 2015 bolo MsP skontrolovaných 196 držiteľov psov, v 21 prípadoch bolo zistené 
porušenie VZN, z toho v10 prípadoch bola uložená bloková pokuta v celkovej sume 150 €. 
Voľný pohyb psa bol v zistený v 65 prípadoch, kde okamžite bolo kontaktované OZ SOS Psíky 
Bardejov, aby zrealizovali odchyt túlavých zvierat a umiestnil ic do karanténnej stanice, 
prípadne majiteľovi, ak je známy. 
 
3.  Zabezpečenie činností veterinárnej asanácie na území mesta 
 
 Mesto Bardejov na plnenie úloh súvisiacich s dodržiavaním čistoty a poriadku 
a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov, uzatvorilo s Občianskym združením 
SOS Psíky Bardejov  Zmluvu na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie, 
ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 
služieb veterinárnej asanácie na území mesta. Zmluvný vzťah zahŕňa služby spojené so 
zberom uhynutých zvierat, s odchytom túlavých zvierat a starostlivosťou o zviera počas 
karantény. Zber uhynutých zvierat a odchyt túlavých zvierat sa realizuje na základe ústneho 
alebo telefonického oznámenia prevádzkovateľovi karanténnej stanice za asistencie  MsP.  
 VZN č. 144/2014 nerieši problematiku starostlivosti o psy počas karantény, i keď do roku 
2015 túto službu zabezpečoval m.p. Bapos.  
 
4.   Záver 
 VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Bardejov je strohé a ak by ani nebolo schválené mestským zastupiteľstvom, vlastne nič 
mimoriadne by sa nestalo. Povinnosti držiteľa psa, t.j. zaplatiť daň – to sa deje v súlade 
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s vyrubenou daňou, držať ho na vôdzke – to sa dodržiava čiastočne, viacmenej v centre ho 
držitelia psa na vôdzke držia, v okrajových častiach už nechávajú psovi istú voľnosť, 
nevstupovať s ním na územie, kde je zákaz vstupu so psom – väčšinou to vyvoláva negatívne 
reakcie psičkárov a pozbierať psie exkrementy – tu by bolo potrebné zvážiť istú formu 
participácie aj zo strany mesta poskytnutím napr. vrecúšok na psie exkrementy.  
  
Zistené nedostatky: 
1. Chýba označenie vstupov na verejné športové ihriská, vstup do areálov materských škôl a  
    základných škôl , kde je zakázané vstupovať so psom nie sú označené grafickou značkou. 
          /porušenie Čl. IVods.2 VZN č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov  
           na území mesta Bardejov / 
 
Prílohy preukazujúce nedostatky: 
1. Fotodokumentácia vstupov na miesta, kde je vstup so psom zakázaný. 
 
Navrhnuté odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie  
príčin ich vzniku:  
1.  Upozorniť správcov športovísk o umiestnenie grafických značiek „zákaz vstupu so  
      psom“. 
2.  Mesto Bardejov ako správca materských škôl zabezpečí umiestnenie grafických značiek  
     v materských  školách. 
3.  Navrhnúť formu participácie mesta pri zabezpečení odpadových nádob (košov) a  vrecúšok  
     na psie exkrementy, vyčleniť príslušnú sumu v rozpočte mesta na rok 2017. 
 
 
 
V Bardejove 1.12.2016 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Vladimír Harajda 
                                                                                         hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
Tento materiál obsahuje 8 strán textu 


