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Mesto  Senica 

Hlavná kontrolórka 

 

V súlade s § 18f ods.1 písm.e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   p r e d k l a d á m   Mestskému zastupiteľstvu  mesta Senica  

S p r á v u 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  v roku  2018 

 
     V nadväznosti  na plnenie úloh hlavnej kontrolórky, na rozsah a zameranie kontrolnej 

činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami                

a majetkom mesta a plánom kontrolnej činnosti pre obdobie I. polroka 2018 schváleným 

uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/2017/627 zo dňa 14.12. 2017  a pre obdobie II. 

polroka 2018 schváleným Mestského zastupiteľstva č. 23/2018/728 zo dňa 28.06.2018   boli 

počas hodnoteného roka 2018 vykonané kontroly, činnosti a zisťovania: 

1. Kontrola  plnenia  uznesenia MsZ v Senici č.  19/01/J/2/b zo dňa 6.9.2001 v znení 

uznesenia č. 23/2018/703 

     Uznesením 19/01/J/2/b bolo uložené hlavnému kontrolórovi: „Preveriť, či sú splnené 

náležitosti uznesení prijatých MsZ a podmienky VZN č. 1 súvisiace s uzatváraním kúpno-

predajných zmlúv, ale aj iných obchodno-právnych zmlúv. Osobitne o tejto skutočnosti 

informovať na každom rokovaní MsZ v Senici.“ Uznesením č. 23/2018/2018 zo dňa  

28.06.2018 mestské zastupiteľstvo  súhlasilo, aby v časti nájomných zmlúv bytov  bol pri 

predkladaní správy vyhodnotený len sumár  počtu zmlúv, resp. dodatkov a ich súlad do 

zákonmi a príslušnými VZN. 

V roku 2018 bolo vykonaných päť kontrol  zmlúv uzatvorených  medzi mestom Senica 

a inými subjektmi. Z vykonaných kontrol boli MsZ predložené písomné  správy o plnení 

uznesenia č. 19/01/J/2/b : 

 -  dňa 01.03.2018, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 21/2018/638  

-   dňa 03.05.2018, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 22/2018/674  

-   dňa 28.06.2018, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 23/2018/703  

-   dňa 27.09.2018,  MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/737 

-   dňa 06.11.2018,  MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 25/2018/774. 

 

     2.   Kontrola  dodržiavania výberu správnych poplatkov v zmysle z.č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch za rok 2017  

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu výberu správnych poplatkov 

v zmysle z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za rok 2017. Predmetom kontroly bolo 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri výbere správnych poplatkov za úkony 

a konania mesta ako správneho orgánu, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, 

ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch. Pri výkone kontroly bol zistený 

nedostatok, ktorý som v návrhu správy a správe  sformulovala do 1 kontrolného zistenia. 

Z dôvodu, že ku dňu začatia výkonu kontroly  správny orgán tento nedostatok odstránil,  

nenavrhla som ku kontrolnému zisteniu žiadne opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku, 

odporučila som však, aby boli zodpovední zamestnanci upozornení  na dôsledné dodržiavanie 
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ustanovení z.č. 145/1995 Z.z.. Správu o výsledku  kontroly výberu správnych poplatkov 

v zmysle z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za rok 2017 som predložila  na 22. riadne 

zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po 

prerokovaní schválilo uznesením č.   22/2018/693. 

 

      3.   Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2017  

 

    V hodnotenom období  som vykonala v súlade s plánom kontrolnej činnosti kontrolu 

inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2017. Predmetom kontroly bola 

kontrola  dodržiavania a uplatňovania príslušných  ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a interných predpisov v procese inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta ku dňu 31.12.2017. Pri výkone 

kontroly neboli zistené nedostatky.  Správu o výsledku kontroly inventarizácie majetku 

a záväzkov mesta Senica k 31.12.2017 som predložila na 22. riadne zasadnutie MsZ ako 

samostatný bod programu. Mestské zastupiteľstvo v Senici správu po prerokovaní schválilo 

uznesením č.   22/2018/694. 

 

    4.  Kontrola  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených pri 

kontrole hospodárenia s majetkom mesta   v správe príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko 

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov  zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta   v správe 

príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko. Táto kontrola bola na základe 

požiadavky primátora mesta  zo dňa 11.04.2018 rozšírená o kontrolu  dodržiavania povinností 

zamestnávateľa  v pracovnoprávnych vzťahoch  a to aj za predchádzajúce obdobie od r. 2015 

až do dňa začatia výkonu kontroly. 

Predmetom kontroly bolo plnenie opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených 

pri kontrole  tak, ako bolo kontrolórke oznámené povinnou osobou   v informácii a správe v r. 

2016 a taktiež kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov                                  

v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane platových nárokov zamestnancov. Pri výkone kontroly 

boli  zistené nedostatky, ktorý som v návrhu správy a správe  sformulovala do 4 kontrolných 

zistení, ku ktorým som zároveň navrhla opatrenia na nápravu zistených nedostatkov  

a odstránenie príčin ich vzniku. Súčasťou správy bolo aj odporúčanie hlavnej kontrolórky  na 

aktualizáciu zriaďovacej listiny a štatútu organizácie  z dôvodu  novelizácie právnej úpravy. 

Správu o výsledku  som predložila  na 23. riadne zasadnutie MsZ  dňa 28.06.2018 ako 

samostatný bod programu, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 23/2018/726.  

 

     5.   Kontrola vykonaná na základe uznesenia MsZ č. 22/2018/673  zo dňa 03.05.2018  

 

    V hodnotenom období  som  na základe uznesenia MsZ č. 22/2018/673  vykonala  

kontrolu, predmetom ktorej bola správnosť postupu mesta Senica pri poskytnutí dotácií 

určených pre Senickú regionálnu a rozvojovú agentúru Trnavského samosprávneho kraja 

(ďalej len SeRRA TTSK), preverenie postupu mesta a SeRRA TTSK pri zániku členstva 

mesta v tejto agentúre, platenie členských poplatkov ako aj preverenie platieb, ktoré poskytlo 

mesto Senica SeRRA TTSK z rozpočtu v kontrolovanom období od založenia agentúry 

(14.09.2007) do dňa začatia kontroly.   

Pri výkone kontroly boli  zistené nedostatky, ktoré som v návrhu správy a správe  

sformulovala do 3 kontrolných zistení, ku ktorým som zároveň navrhla opatrenia na nápravu 

zistených nedostatkov  a odstránenie príčin ich vzniku. Správu o výsledku  som predložila  na 
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23. riadne zasadnutie MsZ  dňa 28.06.2018 ako samostatný bod programu, MsZ správu po 

prerokovaní schválilo uznesením č. 23/2018/727.  

 

    6. Kontrola plnenia rozpočtovaných príjmov z predaja majetku za rok 2017 

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu, predmetom ktorej bola 

kontrola postupu pri predaji majetku mesta v r. 2017, overenie súladu jednotlivých predajov 

a príjmov z nich  s rozpočtom mesta, z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a interných predpisov 

mesta.  Pri výkone kontroly neboli  zistené nedostatky, súčasťou správy bolo odporúčanie 

hlavnej kontrolórky, aby pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny podľa 

podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve  mesto kupujúcemu  vyúčtovalo  úrok z omeškania  

alebo iné sankcie bez zbytočného odkladu. Správu o výsledku kontroly som  predložila na 24. 

riadne zasadnutie MsZ  dňa 27.09.2018 ako samostatný bod programu, MsZ správu po 

prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/762.  

  

    7. Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami mesta  k 31.12.2017 

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu, predmetom ktorej bola 

kontrola postupu pri evidencii a vymáhaní nedaňových pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré 

mesto Senica eviduje voči tretím osobám k 31.12.2017. Pri výkone kontroly boli  zistené 

nedostatky, ktoré som v návrhu správy a správe  sformulovala do 1 kontrolného zistenia, ku 

ktorému som zároveň navrhla opatrenia na nápravu zistených nedostatkov  a odstránenie 

príčin ich vzniku. Správu o výsledku kontroly som  predložila na 24. riadne zasadnutie MsZ  

dňa 27.09.2018 ako samostatný bod programu, MsZ správu po prerokovaní schválilo 

uznesením č. 24/2018/763.  

 

   8. Kontrola čerpania sociálneho fondu v I. polroku 2018 

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu, predmetom ktorej bola 

kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu Mestského úradu v Senici  podľa zákona č. 

152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.   o daniach z 

príjmov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v 

nadväznosti na právne normy a interné predpisy mesta.  Pri vykonanej kontrole bol zistený 

nedostatok pri použití  prostriedkov zo  sociálneho fondu nad rámec Zásad, ktorý som 

sformulovala do jedného kontrolného zistenia. Ku kontrolnému zisteniu som navrhla 

opatrenia na nápravu zisteného nedostatku a odstránenie príčin jeho vzniku. 

Správu o výsledku kontroly som  predložila na 24. riadne zasadnutie MsZ  dňa 27.09.2018 

ako samostatný bod programu, MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 

24/2018/764.  

  

     9. Kontrola  predloženia   majetkových priznaní   predkladaných  podľa   § 10   z.č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

    V súlade   s plánom   kontrolnej činnosti  som vykonala   kontrolu, predmetom ktorej bola 

kontrola predloženia majetkových priznaní, ktoré vedúci zamestnanci MsÚ predkladajú 

primátorovi mesta ako štatutárnemu orgánu mesta Senica podľa § 10 z.č. 552/2003  Z.z. o výkone 

prác vo verejnom záujme. Pri výkone kontroly neboli  zistené nedostatky.  Správu o výsledku 

kontroly som predložila    na 24. riadne zasadnutie MsZ  dňa 27.09.2018 ako samostatný bod 

programu. MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 24/2018/765. 
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      10. Kontrola plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2017 

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia rozpočtu mesta 

Senica k 30.06.2018. Pri kontrole  neboli zistené žiadne nedostatky, čo som skonštatovala 

v Správe z kontroly HK 2018/9. Správu o výsledku kontroly som predložila  na 25. riadne 

zasadnutie MsZ ako samostatný bod programu.  MsZ správu po prerokovaní schválilo 

uznesením č. 25/2018/798. 

 

         11.   Kontrola  plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených 

pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta   v správe rozpočtovej organizácie 

Základná škola Sadová , Senica  

 

    V súlade s plánom kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov  zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom mesta   v správe 

rozpočtovej organizácie Základná škola, Sadová, Senica. Predmetom kontroly bolo plnenie 

opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov  zistených pri kontrole  tak, ako bolo 

kontrolórke oznámené povinnou osobou   v informácii a správe v r. 2016. Pri výkone kontroly 

neboli  zistené nedostatky.  Správu o výsledku  predložím  na 1. riadne zasadnutie MsZ  v r. 

2019 ako samostatný bod programu.  

 

    12.  Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta 

 

     Správu o výsledkoch kontroly stavu a vývoja dlhu mesta k 31.10.2018  predložím na 1. 

riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici ako samostatný bod programu. 

Kontrolou bolo zistené, že celková suma dlhu mesta v kontrolovanom období  od 01.01.2018 

do 31.10.2018 nedosahuje hranicu regulovanú v § 17 ods. 10 – 12 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. nedosahuje 50 % a tým ani 58 a 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  Pri kontrole neboli 

zistené nedostatky. O výsledku  kontroly bola vypracovaná správa, ktorá bola prerokovaná 

s vedúcim finančného oddelenia za prítomnosti prednostky MsÚ a následne s primátorom 

mesta, ktorý Správu prevzal, čím bola kontrola ukončená.  

 

      13.    Informácia o stave a vývoji dlhu mesta  v  roku 2018:  

 

    Na základe ustanovenia § 17 ods. 15  z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj 

dlhu obce.  

Informácia o stave a vývoji dlhu mesta  v  roku 2018:  
 

Dátum Bežný príjem 

k 31.12.2017  v € 

60 % bežných 

príjmov v €  

Suma dlhu 

celkom v € 

Percentuálne 

vyjadrenie (%) 

31.01.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 888 816,82 23,69 

28.02.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 862 828,48 23,53 

31.03.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 824 885,01 23,30 

30.04.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 851 805,61 23,47 

31.05.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 826 040,67 23,31 

30.06.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 751 843,90 22,86 

31.07.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 955 134,07 24,09 

31.08.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 953 864,79 24,08 

30.09.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 946 620,53 24,04 

31.10.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 4 215 968,31 25,68 
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30.11.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 4 221 320,52 25,75 

31.12.2018 16 414 630,31 9 848 778,19 3 977 919,02 24,23 

   

Celková suma dlhu mesta v  roku  2018 nedosahovala  hranicu regulovanú v § 17 ods. 10 – 12 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. nedosahovala                   

50 % a tým ani 58 a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

      14. Kontrola postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v r. 2017 podľa VZN  

mesta Senica č. 20 

 

     V  súlade s plánom kontrolnej činnosti som začala kontrolu postupu  pri poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta v r. 2017 podľa VZN mesta Senica č. 20.    Predmetom kontroly bola  

správnosť postupu mesta Senica  pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v r. 2017 podľa 

VZN mesta Senica č. 20.  Listom doručeným mestu Senica dňa 26.09.2018 oznámila Okresná 

prokuratúra v Senici, že v rámci plánu úloh prokuratúry  bude preskúmavať zákonnosť 

v postupe obcí a miest pri prijímaní  VZN o poskytovaní dotácií ako aj pri poskytovaní dotácií 

na základe  tohto VZN. K výkonu kontroly si vyžiadala všetky administratívne spisy 

(podklady) vo veciach dotácií poskytnutých mestom v preverovanom období od 01.01.2017 

do 31.12.2017.  Z dôvodu, že spisy, ktoré mali byť predmetom kontroly vykonávanej hlavnou 

kontrolórkou  boli postúpené pre výkon kontroly Okresnej prokuratúre v Senici, nebolo 

možné v začatej kontrole pokračovať.  Na základe uvedených skutočností som   kontrolu 

dotácií poskytnutých mestom v r. 2017 , ktorú som mala vykonať podľa plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2018   ukončila  dňom 02.10.2018 bez vyhotovenia  správy o výsledku 

kontroly.  Informáciu o ukončení kontroly som predložila na 25. rokovanie MsZ ako 

samostatný bol programu. MsZ po prerokovaní zobralo informáciu na vedomie uznesením č. 

25/2018/799.  

 

     15. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania   

 

     V II. štvrťroku roku 2018 som vypracovala a MsZ predložila na prerokovanie ako 

samostatný bod programu  stanovisko  k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania (predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere). Predmetom stanoviska 

vypracovaného podľa § 17 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo preverenie 

splnenia podmienok na predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere  s VUB a.s. V stanovisku 

som konštatovala, že zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú 

splnené.  

Mestské zastupiteľstvo stanovisko zobralo na vedomie   uznesením č. 22 MsZ/2018/680.  

 

    16. Stanovisko k návrhu záverečného účtu  mesta Senica za rok  2017 

 

      Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu  záverečnému účtu mesta Senica za rok 2017 

som v súlade s  § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  predložila na 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici.  

V stanovisku bolo uvedené,  že návrh záverečného účtu za rok 2017 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.   Návrh záverečného účtu za rok 2017 bol  v zmysle zák. č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, t.j. na 
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úradnej tabuli  mesta. Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 a rozpočtové hospodárenie 

mesta bolo v súlade s § 9 ods. 4  zákona zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

predložená na overenie auditorovi.  V súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zák. 583/2004  Z.z. 

o rozpočtových pravidlách   územnej   samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších  predpisov som odporúčala  Mestskému zastupiteľstvu v Senici uzatvoriť 

rokovanie o záverečnom účte mesta Senica za rok 2017 výrokom  celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad. MsZ stanovisko po predchádzajúcom prerokovaní schválilo uznesením 

č. 22/2017/676.      

 

     17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za príslušné štvrťroky  2018, 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2017 

 

     V rámci plnenia úloh  plánu kontrolnej činnosti som vypracovala a ako samostatné body 

programu predložila na  zasadnutia  mestského zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti 

vykonanej v rok 2017 a  v jednotlivých štvrťrokoch roku 2018 .  V správach som informovala 

o kontrolách, činnostiach a zisťovaniach vykonaných v  IV. štvrťroku 2017,  súhrnne za rok 

2017 a v období  jednotlivých štvrťrokov 2018.  

Mestské zastupiteľstvo v Senici správy po prerokovaní schválilo uzneseniami č.                                      

21/2018/658 ,  21/2018/659, 22/2018/692, 24/2018/761 a 25/2018/797. 

Správu o kontrolnej činnosti vykonanej v  IV. štvrťroku 2018  predložím ako samostatný bod 

programu na 1. riadne zasadnutie MsZ.   

 

     18.  Činnosť hlavnej kontrolórky podľa osobitných predpisov 

 

     Podľa ustanovení z.č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach  súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a interného predpisu mesta je hlavná kontrolórka povinná evidovať 

a vybavovať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti. V hodnotenom období roka  

2018  mi nebol  doručený na vybavenie žiaden podnet.   

 

     19. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky 

 

     V hodnotenom období som sa v súlade s ustanovením § 18f z.č. 369/1990 o obecnom 

zriadení zúčastnila na rokovaní komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť.  

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných 

zistení som v prípade záujmu zodpovedných zamestnancov mesta poskytovala  metodickú  

pomoc pri riešení  odborných problémov pri výkone ich pracovných činností, upozorňovala 

som na  publikované výkladové stanoviská a odbornú literatúru týkajúcu sa aplikácie  

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé agendy. Na požiadanie 

som sa zúčastňovala rokovaní a spolupracovala pri riešení rôznych problémov a vykonávaní 

činnosti oddelení  MsÚ a organizácií patriacich do kontrolnej pôsobnosti hlavnej kontrolórky 

mesta Senica.   

 

    20. Preverovanie podnetov podaných fyzickými a právnickými osobami 

 

      V  roku 2018 som riešila podnet občana vo veci preverenia  objednávky vystavenej pre 

dodávateľa  Ing. Peter Švec – ATIS, Senica  na dodávku tovaru - počítačov  pre  Mestský úrad 

v Senici. Ku kontrole boli zodpovedným zamestnancom predložené doklady týkajúce sa 

realizácie  verejného obstarávania na dodávku 3 ks administrátorských počítačov podľa 

určenej konfigurácie s miestom dodania na Mestský úrad Senica, Štefánikova 140/56, Senica. 
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Po dôkladnom preskúmaní dokladov a postupu zadania zákazky som konštatovala, že 

v procese obstarávania tovaru neboli zistené nedostatky alebo nesúlad s platnou právnou 

úpravou a vnútornou smernicou mesta Senica o verejnom obstarávaní. Informáciu  pre MsZ 

o riešení podnetu som  uviedla  ako súčasť Správy o kontrolnej  činnosti za III. štvrťrok 2018. 

MsZ správu po prerokovaní schválilo uznesením č. 25/2018/797. 

 

     21. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie  

 

      V období I. polroka 2018 som sa zúčastňovala špeciálneho  modulárneho vzdelávania 

hlavných kontrolórov v rámci  vzdelávacieho programu „Výkon kontroly vo verejnej správe 

s dôrazom na územnú samosprávu“, ktorý ako  akreditovaný vzdelávací program realizovala  

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Úradom 

vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave a  Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Modulárne vzdelávanie sa 

realizovalo v období od januára 2018  do júna 2018 v Bratislave, absolvovanie vzdelávania 

mi bolo potvrdené vydaním Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania  dňa 29.06.2018.  

 

    

 

Z plánovaných  materiálov  pripravovaných  pre MsZ   na  rok 2018  som nevypracovala  

stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 – 2021 , pretože  návrh rozpočtu  na 

tieto roky nebol na rokovanie mestského zastupiteľstva  v roku 2018 predložený .   

 

 
      
      

 

V Senici  16.01.2019  

 

 

                                                                                                   JUDr. Elena Jankovičová 

                                                                                                         hlavná kontrolórka 


