SPRÁVA
o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 4/2015
Kontrolu vykonal:

Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór

Predmet následnej fin. kontroly: Vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015, za
účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami
odmeňovania poslancov zo dňa 01.10.2012.
Kontrola bola vykonaná v čase:

od 12. 05. 2015

Kontrolovaný subjekt:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
IČO 00 603 295

Kontrolované obdobie:

od 01. 01. 2015

do 22. 05. 2015

do 31. 03. 2015

Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným dodatkom k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2015 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 60/V/2015 zo
dňa 28.04.2015.
Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení:
 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 Zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov.
 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
 Zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
schválené uznesením číslo 8/II/2014 zo dňa 15. 12. 2014,
 Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa a členov komisií - neposlancov MZ MČ Bratislava – Vrakuňa,
schválené uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012
V súlade s § 11 ods. 4, písm. k) 1, § 25 ods. 92 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 15 bod 2 písm. l) zákona číslo 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR
Bratislavy3, čl. 18 bod 4 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších
dodatkov4 boli uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo
351/2012 zo dňa 18. 09. 2012 prijaté Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných
funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a členov komisií - neposlancov MZ
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Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: schvaľovať štatút obce,
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
2
Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad
odmeňovania poslancov
3
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené: schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií
4
Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä: schvaľovať poriadok
odmeňovania poslancov a členov komisií

MČ Bratislava – Vrakuňa, schválené uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012, ktoré nadobudli
účinnosť dňa 01. 10. 2012 a sú doteraz platné.
Ku kontrole boli listom č. 1195/5245/2015/MK/AK zo dňa 04. 05. 2015 vyžiadané všetky
dokumenty komplexnej mzdovej a účtovnej agendy – podkladov pre vyplatenie odmien poslancov
a neposlancov a to najmä:
- prezenčné listiny z rokovania zriadených komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za obdobie 1-3/2015,
- prezenčné listiny z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za
obdobie 1-3/2015 (27.01.2015 a 24.02.2015), so zoznamom poslancov, ktorým prináleží
odmena,
- mesačné výkazy poistného a príspevkov,
- výplatné pásky,
potrebných na výkon následnej finančne kontroly: „Vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok
2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania poslancov zo
dňa 01.10.2012.“
Počas výkonu kontroly boli všetky doklady k nahliadnutiu na útvare personálnej práce a miezd.
Kontrolované boli nasledovné doklady a písomnosti:
 Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
schválené uznesením číslo 8/II/2014 zo dňa 15. 12. 2014.
 Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
schválené uznesením č. 36 zo dňa 8. 3. 2011 v znení jeho dodatku.
 Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa a členov komisií - neposlancov MZ MČ Bratislava – Vrakuňa,
schválené uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012, (ďalej len pravidlá odmeňovania“),
 Prezenčné listiny z rokovania zriadených komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za obdobie 1-3/2015.
 Prezenčné listiny z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za
obdobie 1-3/2015 (27.01.2015 a 24.02.2015), so zoznamom poslancov, ktorým prináleží
odmena.
 Prezenčné listiny zo zasadnutia redakčnej rady zo dňa 02.02.2015, 11.02.2015, 24.02.2015.
 Návrh na vyplatenie odmeny v súlade s čl. 11 bod 1 a 2 pravidiel odmeňovania poslancov,
volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a členov
komisií – neposlancov MZ MČ Bratislava-Vrakuňa za členstvo v zriadenej komisie na posúdenie
splnenia náležitosti doručených prihlášok na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra mestskej
časti zo dňa 05. 02. 2015.
 Prehľad o sobášiacich poslancoch v období I. štvrťroka 2015 (24.01.2015 a 14.02.2015).
 Poverenie starostu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre poslanca Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa PhDr. Stanislava Brunu, za zástupcu s účinnosťou od
01. 02. 2015.
 Výstupy z mzdovej a personálnej agendy za spracované obdobie do 04/2015 podľa mena
poslancov a neposlancov.
Účelom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákonov a vnútorných noriem, ktoré platia v Mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa pre odmeňovanie poslancov miestneho zastupiteľstva, overiť správnosť
výpočtu odmien za kontrolované obdobie prvého štvrťroka 2015 so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

2

Kontrolné zistenia
Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa
15. 12. 2014 uznesením číslo 6/II/2014 zo dňa 15.12.2014 boli zriadené komisie pri Miestnom
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v počte 6:
1. Komisiu podnikateľskú a legislatívnu.
2. Komisiu finančnú.
3. Komisiu sociálnu.
4. Komisiu pre kultúru a školstvo.
5. Komisiu pre územný rozvoj a životné prostredie .
6. Komisiu mandátovú, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu,
a zároveň boli zvolení jednotliví jej predsedovia.
Uzneseniami číslo 6/II/2014 zo dňa 15.12.2014, 7/II/2014 zo dňa 15.12.2014 a 18/III/2015 zo
dňa 27.01.2015 boli zvolení predsedovia, popredsedovia a členovia zriadených komisií z radov
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a z radov občanov mestskej
časti. Zloženie zriadených komisií pri miestnom zastupiteľstve:
Komisia podnikateľská a legislatívna
1. Ing. Milan Šindler, predseda
2. Bc. Marek Pospíchal, podpredseda
2. Ing. Oľga Kubalíková, členka
3. Ing. Juraj Štubniak, člen
4. Ing., Mgr. Marek Zajíček, člen
5. Mgr. Peter Rea, člen - neposlanec
6. Bc. Ján Stano, člen - neposlanec
Komisia finančná
1. Ing. Ľubomír Czaja, predseda
2. Ing. Tomáš Galo, podpredseda
3. Ing. Michal Hrapko, člen
4. Mgr. art. Jana Némethová, členka
5. Ing. Zuzana Schwartzová, členka
6. Ing. Želmíra Micheľová, členka – neposlankyňa
7. Lýdia Pustaiová, členka – neposlankyňa
Komisia sociálna
1. Bc. Michal Behúň, predseda
2. Ing. Anna Murcinová, podpredsedníčka
3. Bc. Marek Pospíchal, člen
4. Mgr. Pavol Prikryl, člen
5. Mgr. Radovan Kotrady, člen – neposlanec
8. Mgr. Andrea Kuglerová, členka – neposlankyňa
9. PhDr. Eva Samolejová, členka - neposlankyňa
Komisia pre kultúru a školstvo
1. Mgr. art. Jana Némethová, predsedníčka
2. Mgr. Pavol Prikryl, podpredseda
3. Ing. Oľga Kubalíková, členka
4. Ing. Anna Murcinová, členka
5. Ing. Mariana Behúňová, členka – neposlankyňa
6. Mgr. Denisa Feketeová (Nagyová), členka – neposlankyňa
7. Ing. Mária Stanová členka, – neposlankyňa
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Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie
1. Ing. Ladislav Kugler, predseda
2. Ing. Zuzana Schwartzová, podpredsedníčka
3. Ing. Michal Hrapko, člen
4. Ing. Milan Šindler, člen
5. Ing. Sylvia Beňová, členka – neposlankyňa
6. Mgr. Zuzana Hanulová, členka – neposlankyňa
7. Ing. arch. Dušan Nemec, člen – neposlanec
Komisia mandátová, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu
1. Ing., Mgr. Marek Zajíček, predseda
2. Ing. Milan Šindler, podpredseda
3. Ing. Juraj Štubniak, člen
Na základe dohody novozvolených orgánov - starostu a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva dňa 9.12.2014 bol na rokovanie,
ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2014 predložený návrh postavenia a náplne práce poradných orgánov,
upravujúcich rozsah činnosti a spôsobu ich rokovania na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
Uznesením číslo 8/II/2015 zo dňa 15.12.2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaVrakuňa schválilo nové „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava–Vrakuňa,“ účinné od 15. 12. 2014, (ďalej len „platné postavenie a náplň práce
komisií“), ktorým zároveň zrušilo dovtedy platné „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením č. 36 zo dňa 8. 3. 2011“
v znení jeho dodatku (ďalej len „neplatné postavenie a náplň práce komisií“).
V prijatom platnom dokumente došlo k zníženiu počtu komisií z pôvodných 7 na 6 komisií
a v náplni činnosti:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Komisie podnikateľskej a legislatívnej, ako gesčnej došlo k zníženiu náplne činnosti. Boli
v nej premietnuté iba niektoré činnosti z komisie legislatívno-právnej a finančnej, ktorá bola
v pôvodnom dokumente (v neplatnom postavení a náplni práce komisií) uvedená ako gesčná.
Komisie finančnej, v ktorej boli premietnuté iba niektoré činnosti z komisie legislatívnoprávnej a finančnej, ktorá bola v pôvodnom dokumente (v neplatnom postavení a náplni práce
komisií) uvedená ako gesčná a k presunu náplne práce pôvodnej komisie podnikateľskej
a cestovného ruchu.
Komisie sociálnej, do ktorej boli premietnuté všetky náplne práce pôvodnej komisie
zdravotnej, sociálnej, rodiny a bývania.
Komisie pre kultúru a školstvo, do ktorej boli premietnuté všetky náplne práce pôvodnej
komisie pre kultúru, šport, školstvo.
Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie, do ktorej boli premietnuté všetky náplne
práce pôvodnej komisie pre územný rozvoj a dopravu a časti náplne komisie verejného
poriadku a životného prostredia.
Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu, do ktorej boli
premietnuté všetky náplne práce komisie mandátovej a ochrany verejného záujmu a jedna
náplň z pôvodnej komisie verejného poriadku a životného prostredia.

V zmysle čl. 8 platného postavenia a náplne práce komisií je uvedené, že Komisia podnikateľská a
legislatívna v prípade, že nie je zriadená miestna rada, je gesčnou komisiou pre legislatívno-právne
a majetkové záležitosti.
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V platných Pravidlách odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy
Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a členov komisií - neposlancov MZ MČ Bratislava–Vrakuňa,
schválených uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012 je v článku 5 bod 5 uvedené, že
„Predsedovi a členom legislatívno – právnej a finančnej komisie ako členom gesčnej komisie pre
legislatívno-právne a finančné záležitosti, ak nie je zriadená miestna rada, patrí výška mesačnej
odmeny uvedená v bode 1, 2 a 3 týchto pravidiel, navýšená koeficientom 1,5.
Vzhľadom, že v čl. 1 bod 3 a čl. 3 bod 5, čl. 5 bod 8 pravidiel odmeňovania sa odmeny skladajú
z dvoch častí:
a) pravidelné odmeny - za výkon poslaneckého mandátu a za činnosti súvisiace s prípravou
materiálov, štúdium materiálov, vedenia rokovania a organizovania zasadnutia a zvolávania
komisií, zhromažďovaním informácií súvisiacich s rokovaním a iných činností potrebných
pre prácu komisií, ktoré sa vyplácajú pravidelne mesačne,
b) nepravidelné odmeny za aktívnu a dochvíľnu účasť na zasadnutiach miestneho
zastupiteľstva a na rokovaniach komisií, ktoré sa vyplácajú nepravidelne a to v nasledujúci
mesiac po uskutočnení zasadnutia zastupiteľstva, komisií
bola kontrolovaná aj výška odvodov pre účely poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) a zákona
číslo 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona
o zdravotnom poistení).
V prípadoch ak ide o:
a) nepravidelný príjem - na účely dôchodkového poistenia sa v súlade s § 4 ods. 2 zákona
o sociálnom poistení považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na
nepravidelný príjem zo závislej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, t. j. takýto príjem
podlieha iba dôchodkovému poisteniu (starobnému a invalidnému).
V prípade nepravidelného príjmu zamestnanec platí nasledovné poistné:
- starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
- invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu.
b) pravidelný príjem - na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia
v nezamestnanosti sa v súlade § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení považuje fyzická osoba
v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1
písm. a) a ods. 2 a 3.
V prípade nepravidelného príjmu zamestnanec platí nasledovné poistné:
- nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
- starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
- invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu.
Pre účely zdravotného poistenie sa v súlade s § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení považuje
fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
a má nárok na príjem zo závislej činnosti.
Sadzba zdravotných odvodov
4 % z vymeriavacieho základu.

v prípade

pravidelného

a

nepravidelného

príjmu

je

Sumár odvodov:
- nepravidelný príjem: starobné + invalidné + zdravotné poistenie = 11 %
- pravidelný príjem: nemocenské + starobné + invalidné + zdravotné poistenie = 13,40 %.
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Rekapitulácia odvodovej povinnosti v prípade pravidelných a nepravidelných odmenách
Miestne zastupiteľstvo

Komisie miestneho zastupiteľstva

čl. 11

Zákl.
odmena
sobášiaceh
o5%

Zákl.
odmena
člena
komisie
10 €

Ďalšia
odmena za
účasť na MZ
20 %

76,00

76,00

76,00

19,00

57,00

380,00

19,00

10,00

13,40%

11,00%

13,40%

13,40%

11,00%

13,40%

11,00%

11,00%

10,18

8,36

10,18

2,55

6,27

50,92

2,09

1,10

Základ dane

65,82

67,64

65,82

16,45

50,73

329,08

16,91

8,90

Daň 19%

12,51

12,85

12,51

3,13

9,64

62,53

3,21

1,69

Čistá mzda

53,31

54,79

53,31

13,33

41,09

266,55

13,70

7,21

% odvodu
Suma
odvodov

Zákl.
mesačná
odmena
člena
komisie
5%
pravidelná
mesačne/

čl. 5 bod 6

Zákl.
mesačná
odmena za
mandát
20 %
pravidelná
mesačne/

Odmena v
hrubom

Zákl.
mesačná
odmena
predsedu
komisie
20 %
pravidelná
mesačne/

čl. 5 bod 3
Ďalšia
odmena za
účasť na
rokovaní
komisií
15 %

čl. 8

čl. 3 bod 2

- na základe
konania MZ

čl. 5 bod 2

Sobášiaci

čl. 3 bod 1

nepravidelná

čl. 5 bod 1

Zástupca

Dočasné
komisie,
redakčná
rada

nepravidelná

na základe
konania
komisie/

Zákl.
mesačná
odmena vo
výške
minimálnej
mzdy
pravidelná

nepravidelná

nepravidelná

mesačne/

V súlade s § 25 ods. 9 zákona číslo 369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Pri výkone následnej finančnej kontroly vyplácanie
odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015 som pri výpočte odmien vychádzala z doteraz platných
pravidiel odmeňovania schválených uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012.“
Nakoľko v uvedených pravidlách odmeňovania je uvedené, že v prípade, ak nie je zriadená miestna
rada, za gesčnú komisiu je považovaná komisia legislatívno – právna a finančná, ktorá ale v tomto
volebnom období nebola zriadená.
Výpočty odmien za jednotlivé mesiace prvého štvrťroka 2015, ako aj nároku na odmenu každého
poslanca a neposlanca sú súčasťou správy uvádzané ako:
- Nárok na vyplatenie odmien poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
a neposlancov-členov zriadených komisií za január 2015 /nárok v hrubom/ - Príloha č. 1
- Nárok na vyplatenie odmien poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
a neposlancov-členov zriadených komisií za február 2015 /nárok v hrubom/-Príloha č. 2
- Nárok na vyplatenie odmien poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
a neposlancov-členov zriadených komisií za marec 2015 /nárok v hrubom/ - Príloha č. 3
- Rekapitulácia hrubých odmien poslancov a neposlancov (členov komisií) - Príloha č. 4
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
a) že zástupcovi starostovi v zmysle čl. 8 bod 2 pravidiel odmeňovania bola v mesiaci marec 2015
vyplatená odmena vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy platnej k 1. 1. bežného roka, t. j.
380 € x 2 = 720 €, ale v mesiaci apríl 2015 mu naopak nebola vyplatená odmena, čím došlo
k vzájomnému vyrovnaniu.
b) Poslancovi Bc. Michalovi Behúňovi, ako predsedovi, resp. členovi komisie sociálnej nebola za
mesiac január 2015 vyplatená odmena v zmysle článku 5 bod 3 pravidiel odmeňovania vo výške
15% minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného roka za rokovanie komisie sociálnej, ktorá sa
konala dňa 15.01.2015 vo výške 57 €, ale v mesiaci február 2015 mu odmena bola dodatočne
vyplatená a došlo k vzájomnému vyrovnaniu.
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c) Poslankyni Ing. Anne Murcinovej, ako členke komisie sociálnej nebola za mesiac január 2015
vyplatená odmena v zmysle článku 5 bod 3 pravidiel odmeňovania vo výške 15% minimálnej
mzdy platnej k 1.1 bežného roka za rokovanie komisie sociálnej, ktorá sa konala dňa 15.01.2015
vo výške 57 €, ale v mesiaci február 2015 jej odmena bola dodatočne vyplatená a došlo
k vzájomnému vyrovnaniu.
c) Poslancovi Bc. Marekovi Pospíchalovi, ako členovi komisie sociálnej nebola za mesiac január
2015 vyplatená odmena v zmysle článku 5 bod 3 pravidiel odmeňovania vo výške 15%
minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného roka za rokovanie komisie sociálnej, ktorá sa konala dňa
15.01.2015 vo výške 57 €, ale v mesiaci február 2015 mu odmena bola dodatočne vyplatená
a došlo k vzájomnému vyrovnaniu.
d) Poslancovi Ing. Jurajovi Štubniakovi nebola za mesiac marec 2015 vyplatená základná mesačná
odmena za členstvo v zriadenej komisii vo výške 5% z minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného
roka (čl. 5 bod 2 pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
e) Poslankyni Ing. Zuzane Schwartzovej nebola vyplatená základná výška odmeny sobášiaceho
poslanca za mesiac január 2015 vo výške 5% z minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného roka (čl.
5 bod 6 pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
Ďalej bol zistený vzájomný rozpor medzi doteraz platnými dokumentmi:
a) v platnom dokumente postavenia a náplne práce komisií je ako gesčná komisia, v prípade ak nie
je zriadená miestna rada komisia podnikateľská a legislatívna, (odmena nebola navýšená
o koeficient 1,5 jej členom),
b) v pravidlách odmeňovania sa za gesčnú komisiu, ak nie je zriadená miestna rada, považuje
komisia legislatívno právna a finančná, ktorá v súčasnosti v zmysle platného postavenia a náplne
práce komisií nie je de facto zriadená.
c) v rámci vyplatenia odmien za mesiace január a február 2015 boli vyplatené navýšené odmeny
koeficientom 1,5 (pravidelné a nepravidelné odmeny) komisii finančnej, ktorá ale nie je gesčnou
v zmysle platného postavenia náplne práce komisií.
Prehľad o odmenách komisie finančnej za mesiac január 2015

Ďalšia odmena za
účasť na rokovaní
komisií

Ďalšia
odmena
Zákl.
za účasť
mesačná
na
odmena
rokovaní
komisií

Ing. Ľubomír CZAJA

P

76,00

57,00

133,00

P

114,00

85,50 199,50

-38,00

-28,50

-66,50

Ing. Tomáš GALO

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50 114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Ing. Michal HRAPKO

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50 114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ
Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ

P
P

19,00
19,00

57,00
57,00

76,00
76,00

P
P

28,50
28,50

85,50 114,00
85,50 114,00

-9,50
-9,50

-28,50
-28,50

-38,00
-38,00

152,00

285,00

437,00

228,00

427,50 655,50

-76,00

Účasť

Účasť

Zákl.
mesačná
odmena

Ďalšia
odmena
Zákl.
za účasť
mesačná
na
odmena
rokovaní
komisií

Rozdiel medzi nárokom a
skutočne vyplatenými
odmenami za január 2015

SPOLU

SPOLU

Nárok odmien za január 2015

SPOLU

Vyplatené
Skutočne vyplatené odmeny za
január 2015

SPOLU

MENO A PRIEZVISKO

Nárok

-142,50 -218,50

Neposlanci - občania
Ing. Želmíra MICHEĽOVÁ

-

19,00

0,00

19,00

-

28,50

0,00

28,50

-9,50

0,00

-9,50

Lýdia PUSTAIOVÁ

-

19,00

0,00

19,00

-

28,50

0,00

28,50

-9,50

0,00

-9,50

38,00

0,00

38,00

57,00

0,00

57,00

-19,00

0,00

-19,00

190,00

285,00

475,00

285,00

427,50 712,50

-95,00

SPOLU

SPOLU poslanci a neposlanci

-142,50 -237,50
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Prehľad o odmenách komisie finančnej za mesiac február 2015
Vyplatené

Nárok odmien za február 2015

Skutočne vyplatené odmeny za
február 2015

Ďalšia
odmena za
účasť na
rokovaní
komisií

Ďalšia
odmena
Zákl.
za účasť
mesačná
na
odmena
rokovaní
komisií

Rozdiel medzi nárokom a
skutočne vyplatenými odmenami
za február 2015

57,00

133,00

P

114,00

85,50

199,50

-38,00

-28,50

-66,50

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Ing. Michal HRAPKO

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ

P

P

19,00

57,00

76,00

152,00

285,00

437,00

SPOLU

76,00

SPOLU

P

Ing. Tomáš GALO

Účasť

Ing. Ľubomír CZAJA

SPOLU

Zákl.
mesačná
odmena

SPOLU

Zákl.
mesačná
odmena

Ďalšia
odmena
za účasť
na
rokovaní
komisií

Účasť

MENO A PRIEZVISKO

Nárok

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

228,00

427,50

655,50

-76,00

-142,50

-218,50

Neposlanci - občania
Ing. Želmíra MICHEĽOVÁ

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

Lýdia PUSTAIOVÁ

P

19,00

57,00

76,00

P

28,50

85,50

114,00

-9,50

-28,50

-38,00

38,00

114,00

152,00

57,00

171,00

228,00

-19,00

-57,00

-76,00

190,00

399,00

589,00

285,00

598,50

883,50

-95,00

-199,50

-294,50

SPOLU
SPOLU poslanci a neposlanci

d) komisii podnikateľskej a legislatívnej (ako gesčnej v zmysle platného postavenia náplne práce
komisií) neboli vyplatené odmeny za mesiaci január a február 2015 navýšené koeficientom 1,5
(pravidelné a nepravidelné odmeny).
ZÁVERY KONTROLNÝCH ZISTENÍ
Kontrolou bol zistený rozpor medzi platnými normami Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
konkrétne medzi:
 Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
schválené uznesením číslo 8/II/2014 zo dňa 15. 12. 2014.
 Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa a členov komisií - neposlancov MZ MČ Bratislava – Vrakuňa,
schválené uznesením číslo 351/2012 zo dňa 18.09.2012.
Ďalej:
1. Vyplatenie odmien poslancom a neposlancom komisie finančnej za mesiace január a február
2015 bolo nad rámec a nie v súlade s pravidlami odmeňovania v celkovej sume 532 €.
2. Poslancovi Ing. Jurajovi Štubniakovi nebola vyplatená za mesiac marec 2015 základná mesačná
odmena za členstvo v zriadenej komisii vo výške 5% z minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného
roka (čl. 5 bod 2 pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
3. Poslankyni Ing. Zuzane Schwartzovej nebola vyplatená základná výška odmeny sobášiaceho
poslanca za mesiac január 2015 vo výške 5% z minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného roka (čl.
5 bod 6 pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
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Odporúčanie na riešenie zistených nedostatkov:
1. V súlade s § 11 ods. 4, písm. k), § 25 ods. 9 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 15 bod 2 písm. l) zákona číslo 377/1990 Z. z. o hlavnom meste
SR Bratislavy, čl. 18 bod 4 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších
dodatkov pripraviť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu nové pravidlá odmeňovania
poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa a členov komisií - neposlancov a zosúladiť s prijatým dokumentom „Postavenie
a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa schválené
uznesením číslo 8/II/2014 zo dňa 15. 12. 2014.“
2. Uplatniť pri realizácií/vyplácania odmien za II. štvrťrok 2015 individuálne rozdiely členov
komisie finančnej.
3. Doplatiť Ing. Jurajovi Štubniakovi za členstvo v zriadenej komisii výšku 5% z minimálnej mzdy
platnej k 1.1 bežného roka (čl. 5 bod 2 pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
4. Doplatiť poslankyni Ing. Zuzane Schwartzovej základnú výšku odmeny sobášiaceho poslanca za
mesiac január 2015 vo výške 5% z minimálnej mzdy platnej k 1.1 bežného roka (čl. 5 bod 6
pravidiel odmeňovania) v sume 19 €.
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vypracovala dňa 22.05.2015

Ing. Alena Kaňková
miestna kontrolórka

S výsledkom obsahu Správy z následnej finančnej kontroly „Vyplácanie odmien poslancom za prvý
štvrťrok 2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania
poslancov zo dňa 01.10.2012“ bola oboznámená dňa 25. 05. 2015 Ing. Lýdia Adamovičová,
prednostka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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