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Dôvodová správa
Predkladateľ v súlade s ust. § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, Čl. 4 ods. 2, 3 Zásad odmeňovania členov orgánov mesta
Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra a Čl. 20 ods.
4 Poriadku odmeňovania, navrhuje schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 15 %
zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019.
MsZ v Bardejove schválilo hlavnému kontrolórovi Plán kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2019 uznesením MsZ č. 11/2019 dňa 24.1.2019 a uznesením MsZ č. 53/2019 dňa
27.6.2019.
Na základe schválených plánov vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 v súlade s § 18f
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole a
audite nasledovné kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ podľa čl. XI Rokovacieho poriadku MsZ –
kontrolovaný subjekt Mesto Bardejov.
Informácie o kontrolách plnenia uznesení MsZ boli prerokované na zasadnutiach MsZ
dňa 24.1.2019, 28.3.2019, 27.6.2019, 3.10.2019, 12.12.2019 a boli vzaté na vedomie
uzneseniami MsZ č. 1/2019,13/2019,36/2019, 56/2019, 83/2019.
2. Kontrola Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy –
daň
za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, nedaňové príjmy – hazardné
hry: kurzové stávky, elektronické rulety, videohry za r. 2018 – kontrolovaný subjekt
Mesto Bardejov.
Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 28.3.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č. 14/2019.
3. Kontrola príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie v m. p. Bapos
v roku 2018 – kontrolovaný subjekt Bapos, m. p.
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.6.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č.36/2019.
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku
2017 a v roku 2018 v subjekte Mesto Bardejov
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 3.10.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č. 56/2019.
5. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev v
zmysle VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov za kalendárny rok 2018–
kontrolované subjekty SZUŠ Kesel, Cirkevná ZUŠ sv. J. Bosca, Súkromná
jazyková škola ICJ Breisky
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 3.10.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č. 56/2019.
6. Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie,
podprograme Stravovanie dôchodcov – kontrolovaný subjekt Bapos,m.p. Bardejov.
Výsledky z kontroly boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č. 83/2019.

Na základe žiadosti primátora mesta o vykonanie kontrol podľa § 18f, ods. 1, písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 nasledovné
kontroly:
1. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 220 000 €
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z
19.1.2018 medzi Mestom Bardejov a ŠK Partizán Bardejov obč. zdr.
2. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 5 000 €
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z
6.4.2018 medzi Mestom Bardejov a Partizánom Bardejov.
3. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 10 000 €
poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z
7.12.2018 medzi Mestom Bardejov a Partizán Bardejov BŠK a.s.
4. Kontrola dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy medzi Bardejovským
podnikom služieb Bapos, m.p. ŠK Partizán Bardejov obč. zdr. a Mestom Bardejov z
27.10.2014 v znení neskorších dodatkov.
5. Kontrola nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č. súp.
2781, na parc.
č. 3906/13, LV č. 8094, k.ú. Bardejov, v prevádzke SOS Bardejovské Kúpele.
Výsledky z kontrol boli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 27.6.2019 a vzaté na
vedomie uznesením MsZ č.36/2019.
Ďalšia činnosť vykonávaná hlavným kontrolórom v zmysle zákona o obecnom zriadení:
- Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Bardejov za rok
2018.
- Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra vykonávaných v roku 2017, 2018 –
pravidelne na zasadnutiach MsZ.
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
- Účasť na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ.
V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2019.
Na základe Čl. 4 ods. 2, 3 Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov,
orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra, mestské zastupiteľstvo
môže na základe písomného návrhu primátora alebo poslanca MsZ schváliť hlavnému
kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30% z jeho mesačného platu. Odmena sa
spravidla schvaľuje po predložení správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
príslušný kalendárny rok vypracovanej v súlade s § 18 f ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na nejasnú situáciu v marci
2020 počas priebehu prvej vlny pandémie Covid-19, najmä čo sa týka jej dopadov na plnenie
rozpočtu mesta, sa podáva návrh až na konci rozpočtového obdobia, keď sú už známe fakty
o splnení parametrov zmeneného rozpočtu na rok 2020.
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