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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 2014 

  

    

Predkladá:    
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Spracovateľ:    
Mgr. Jozef Guliga 
vedúci sekretariátu primátora 

  
  
  

    

Spravodajca:    
Mgr. Jozef Guliga 
vedúci sekretariátu primátora 

  
  
  

    

Prerokované:    
na rokovaní MsR  
dňa 12.3.2015 
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V Bardejove 19.3.2015 



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 2014 na základe týchto skutočností: 
 
 MsZ v Bardejove schválilo hlavnému kontrolórovi Plán kontrolnej činnosti na rok 
2014 uzn. č. 89/2013 a 57/2014. Na základe nich vykonal hlavný kontrolór 9 kontrol u 25 
subjektov  v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:  
 

1. Kontrola obchodnej spoločnosti BTS, s.r.o. za obdobie 2002 – 2012 – BTS, s.r.o. 
Boli prijaté opatrenia konateľom spoločnosti. 

2. Kontrola obchodnej spoločnosti Bardbyt, s.r.o. za obdobie 2002 – 2012 – BARDBYT, s.r.o. 
Prijaté opatrenia konateľom spoločnosti. 

3. Kontrola čerpania príspevku mesta na hlavnú činnosť v roku 2013 – Karanténa túlavých 
zvierat – Bapos. 
Z kontroly vzišiel podnet na ukončenie procesu verejného obstarávania podpísaním zmluvy so 
súkromným subjektom na správu útulku. 

4. Kontrola čerpania výdavkov na činnosť plenérov a vernisáží, príjmy za nájomné vo 
výstavných priestoroch a galériách a evidencia umeleckých diel a obrazov – Mesto, KTC, 
Bapos, ZUŠ M. Vileca. 
Na základe odporúčaní boli prijaté opatrenia oceniť umelecké diela v majetku mesta. 

5. Kontrola bežných príjmov za užívanie verejného priestranstva – Mesto 
Na základe odporúčaní boli prijaté opatrenia. 

6. Kontrola profesijného rozvoja učiteliek materských škôl prostredníctvom kreditového systému 
vzdelávania vo väzbe na odmeňovanie učiteliek MŠ –  Mesto,  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom,  
ZŠ s MŠ Pod Papierňou. 
Na základe odporúčaní boli prijaté opatrenia. 

7. Kontrola používania erbu mesta podľa VZN č. 84/2008 – Mesto 
Na základe odporúčaní boli prijaté opatrenia, zrušilo sa VZN, Mesto musí prijať novú normu. 

8. Kontrola obchodnej spoločnosti za obdobie 2006 – 2013 – EKOBARD, a.s.  
Neboli prijaté opatrenia, spoločnosť nevrátila ku dnešnému dňu správu z kontroly a zápisnicu 
doposiaľ nepodpísala.  
Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o následnej finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov „Následná finančná kontrola sa považuje za skončenú aj vtedy, 
ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí, 
nedostaví sa na prerokovanie správy alebo odmietne podpísať zápisnicu“. 

9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol 
vykonaných v roku 2013 – Mesto, Bapos, ZpS Čergov, ZpS Topľa, CVČ, ZUŠ, 
BARDTERM, s.r.o., ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. 
Všetky prijaté opatrenia boli splnené. 

Kontroly boli predložené na riadne rokovanie MsZ, výsledky kontrol zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie. V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 bola predložená na 
dnešné rokovanie MsZ.    

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. v znení neskorších predpisov. 


