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Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra 

mesta Bardejov 
 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
ust. § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, 
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 
 

  Mestské zastupiteľstvo  
  schvaľuje 

hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 
30 % zo súčtu mesačných platov 
vyplatených za rok 2013 
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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 30 % zo 
súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2013 na základe týchto skutočností: 
 
 MsZ v Bardejove schválilo hlavnému kontrolórovi (ďalej len HK) Plán kontrolnej 
činnosti na rok 2013 uzn. č. 82/2012 a 41/2013. Na základe nich vykonal HK 15 kontrolných 
akcií v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.     
           V siedmich prípadoch nebolo zistené porušenie zákonnosti ani iných právnych 
predpisov a vnútorných noriem mesta. Šlo o nasledujúce subjekty a kontrolné zamerania: 
1. ZpS Čergov - Úhrady prijímateľov sociálnych služieb za obd. september - december 2012. 
2. ZpS Topľa – dtto 
3. ZŠ s MŠ Pod Papierňou – Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín  
    podľa vekovej kategórie za obdobie január – február 2013. 
4. ZŠ Nám. arm. Gen. L. Svobodu – dtto 
5. CVČ – Výška poplatkov za prenájom nebytových priestorov určených na záujmovú  
    činnosť za rok 2012. 
6. ZŠ B. Krpelca – Hospodárenie rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Bardejov za  
    obdobie december 2012 – jún 2013. 
7. Mesto a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto – Plnenie  
    opatrení z kontrol vykonaných v roku 2012. 
 
            V ôsmich prípadoch s prihliadnutím na kontrolné zistenia bolo potrebné spísať správu 
a následne po jej prerokovaní prijal kontrolovaný subjekt zodpovedajúce opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Šlo o nasledujúce subjekty a kontrolné zamerania: 
1. CVČ – Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. 
                 Počet prijatých opatrení: 1 
2. ZUŠ M. Vileca – Výška poplatkov za prenájom nebytových priestorov určených na 
    záujmovú činnosť v ZUŠ. 
                 Počet prijatých opatrení: 1 
3. MŠ B. N. Ves – Príjmy a výdavky v MŠ B.N.V. za rok 2012. 
                 Počet prijatých opatrení: 4 
4. MŠ Nábrežná ul. – dtto 
                 Počet prijatých opatrení: 4 
5. Bardterm, s.r.o. – Hospodárenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou  
    Mesta. 
                 Počet prijatých opatrení: 7 
6. Bapos, m.p. – Čerpanie príspevku poskytnutého Mestom na I. polrok 2013 na zabezpečenie  
    hlavnej činnosti, na plnenie záväzných ukazovateľov vo verejnoprospešných činnostiach. 
                 Počet prijatých opatrení: 3 
7. ZŠ Komenského ul. - Hospodárenie rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Bardejov za  
    obdobie december 2012 – jún 2013. 
                 Počet prijatých opatrení: 3 
8. ZŠ Pod Vinbargom - Hospodárenie rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Bardejov za  
    obdobie december 2012 – jún 2013. 
                 Počet prijatých opatrení: 1 
 
 



 
 Všetkých 15 protokolov o vykonaní kontroly bolo prerokovaných priebežne na 
zasadnutí poslaneckého zboru a komplexne, v súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aj s inými aktivitami HK na 
MsZ dňa 23.1.2014. MsZ túto správu vzalo na vedomie. 
 Na dnešné rokovanie MsZ je predložený materiál č. 4 týkajúci sa roku 2013 – 
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ a zároveň v tom istom materiáli pod bodom 4 – 
Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2013. 
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