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12. Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2019 
    (za obdobie „január – november 2019“) 

 

 

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVALI: Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly 

    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

 

Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.12.2019: 

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť odmenu pre HK vo výške 15 % 

zo súčtu funkčných platov za obdobie ,,január - november 2019“. 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,  

v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje   

 

odmenu Ing. Anne Taškárovej, PhD., za výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Pezinok 

 

 

vo výške 30 % 

  

súčtu funkčných platov za obdobie ,,január - november 2019“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 
 

Výsledky práce HK za obdobie január - november 2019: 

 

Útvar hlavnej kontrolórky (ďalej v texte len „ útvar HK“) vychádzal pri svojej kontrolnej činnosti 

najmä so schválených plánov kontrolnej činnosti útvaru HK, ktorých návrhy boli v roku 2019 

predložené mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov, tak ako to ukladá zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s odvolaním sa na zákonnú povinnosť hlavného 

kontrolóra v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. b) zákona. V zmysle schválených plánov kontrolnej 

činnosti útvaru HK na I. polrok a II. polrok 2019 bolo spolu vykonaných 12 kontrol a boli 

vypracované 2 odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta a k návrhu 

záverečného účtu Mesta (s odvolaním sa na zákonnú povinnosť podľa ust. §18f ods.1 písm. c) 

zákona). Nad rámec schválených plánov kontrolnej činnosti útvaru HK bolo vykonaných ďalších 5 

kontrol („kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ v období II. polroku 2017 a uznesení MsZ prijatých 

v rokoch minulých“, „kontrola uznesení prijatých MsZ v roku 2018“, „kontrola hospodárenia za rok 

2018 TV PEZINOK, s.r.o.“ a „kontrola dohôd o finančnej pomoci z účelových finančných 

prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2018“, „ 

kontrola preplatenia nevyčerpanej dovolenky p. primátora v období do konca roka 2018 (v zmysle 

platnej legislatívy a interných predpisov)“.  

 

Okrem vyššie uvedených kontrol útvar HK priebežne vykonával aj náhodnú kontrolu zverejnených 

dokumentov na webovom sídle Mesta Pezinok. V prípade zistených nedostatkov aktívne komunikoval 

nie len so zodpovednými osobami MsÚ ale uvedené riešil aj s organizáciami, ktorých je 

zriaďovateľom (MPS, p.o., PKC, p.o., MM, p.o., CVČ, ZŠ a MŠ) a s obch. spoločnosťami (TV 

PEZINOK s.r.o. a PMS s.r.o.), ktorých je zakladateľom.  

 

Subjekty boli upozorňované na nedostatky pri zverejňovaní dokumentov (opakované zistenia z roku 

2018) súvisiace zo zverejňovaním podpisov u zmlúv a nedostatočne vyplnené údaje týkajúce sa 

povinného zverejňovania. Opätovne boli vyzvané a upozorňované na dodržiavanie právnych 

predpisov SR. V rámci kontrol uskutočnených útvarom HK v príspevkových organizáciách Mesta 

bolo zistené, že tieto nepostupujú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočne 

zdokladovali postup obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Počas roka 2019 bola 

osobne hlavnou kontrolórkou vykonávaná i kontrola zákonných náležitostí v záznamoch z prieskumov 

trhu (napr. týka sa najmä OVaŽP).  

  

Hlavná kontrolórka vykonávala svoju činnosť aj v iných oblastiach medzi ktoré patrí:  

 pripomienkovanie interných predpisov MsÚ (Etický kódex zamestnanca Mesta Pezinok, Smernica 

použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Mesta Pezinok),  

 poskytovanie konzultácií niektorým poslancom MsZ v súvislosti s prijatými podaniami,  

 účasť na stretnutí občanov a pracovných stretnutiach (napr. LESY SR, š.p., Slovak Telekom a.s., 

SUPTel a.s.),  

 pôsobnosť hlavnej kontrolórka v pozícii člena škodovej komisie ( napr. v prípade havárie 

motorového automobilu prepravnej služby),  

 spolupráca pri odpovediach na žiadosti o poskytnutí informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v p.z.).  

 

Na útvar HK bolo v roku 2019 doručených a prijatých celkom 40 podaní. Z počtu prijatých podaní 

bolo 8 sťažností a 6 petícií. Ostatné podnety, ktoré boli doručené a prijaté útvarom HK mali zväčša 

charakter žiadosti, vyjadrenia názoru, podnetu a návrhu. Okrem týchto podaní bolo doručené aj 

podanie týkajúce sa žiadosti o preskúmanie e-mailovej komunikácie uskutočnenej medzi poslancami 

MsZ v Pezinku v súvislosti s dodržiavaním Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok.  

 



Mnohé podnety a skutočnosti v nich uvedené boli osobne konzultované na zvolaných stretnutiach 

občanov (v pozícii podávajúcich) a zamestnancov útvaru HK (konané priamo na útvare HK) kde sa aj 

vydiskutovali. V niektorých prípadoch podaní bolo potrebné zabezpečiť aj súčinnosť s inými štátnymi 

orgánmi a inštitúciami (Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva a iné). Ďalej hlavná kontrolórka bola požiadaná o vypracovanie niekoľkých analýz - 

analýza nájomnej zmluvy p. B.V., analýza poskytovania stravných poukážok (gastrolístkov) pre 

poslancov MsZ s naviazaním na platnú legislatívu a tiež internú dokumentáciu Mesta Pezinok. 

 

Ustanovenia § 18c zákona o obecnom zriadení: 

 

§ 18c 

Plat hlavného kontrolóra 

 

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 

31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, ktorý je v obci 

a) do 500 obyvateľov 1,15 

b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28 

c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54 

d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,68 

e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,82 

f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96 

g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,24 

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,47 

i) nad 100 000 obyvateľov 2,78. 

  

(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí 

podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času. 

  

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa 

odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času. 

  

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. 

  

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% 

z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. 

  

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému 

kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30% z jeho mesačného 

platu určeného podľa odseku 3. 

 

 

 

Spracovali: 

Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly, Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 


