
                                                                          Bod č.  
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja 
 
24. júna 2022 

 
 
 

Priebežná informácia  
 

o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra 
 Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022 

 

 
 
 
 
Materiál predkladá:                                                 Materiál obsahuje:   

 
Ing. Milan Slezák                            1. Návrh uznesenia 
hlavný kontrolór                                                                   2. Priebežná informácia 
Bratislavského samosprávneho kraja                                  3. Stanoviská komisií   

   
          
Zodpovedný: 
 
Ing. Milan Slezák        
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja       
 
Spracovatelia: 
 
Mgr. Marian Mikula 
riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra 
 
Ing. Jozef Krnáč 
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia 
a nakladania s majetkom   

 
Mgr. Ladislav Volný 
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov   

 
 
 
 

Bratislava 
jún 2022 



2 

 

N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
Priebežnú informáciu o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022.  
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D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 90/2007 uložilo 
hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja po skončení každej kontroly 
informovať Finančnú komisiu Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja o kontrolných 
zisteniach. 

 

V súlade s uznesením Finančnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja zo dňa 01. 06. 2022, uznesením Komisie dopravy Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja zo dňa 30. 05. 2022, Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 30. 05. 2022 a Komisie majetku, 
investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 
31. 05. 2022 predkladám priebežnú informáciu o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022.  
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Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022 
 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 90/2007 uložilo 
hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja po skončení každej kontroly 
informovať finančnú komisiu zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja o kontrolných 
zisteniach. 

  
 V čase od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022 boli ukončené nasledovné kontroly: 

1. kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti 
v roku 2021 

 
Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a 19e ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 440/2021 zo dňa 17. 12. 2021 
a na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 07/2022 
zo dňa 01. 02. 2022 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len 
„oprávnená osoba“) v čase od 08. 02. 2022 v príspevkovej organizácii Správa ciest 
Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 8214/6, 827 12 Bratislava, 
IČO: 53871103 (ďalej len „povinná osoba“) kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo 
jej časti v roku 2021. 

 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 

a účelnosti pri hospodárení s príspevkom z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2021 s dôrazom 
na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii výdavkov v roku 2021. 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 07. 04. 2022 Návrh správy z kontroly dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 
a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021, ktorý bol povinnej osobe doručený 
na oboznámenie dňa 11. 04. 2022. 

 
Povinná osoba podala písomné námietky k zisteným nedostatkom listom zn. 101/2022 

zo dňa 21. 04. 2022, ktorý bol oprávnenej osobe doručený dňa 21. 04. 2022. Opodstatnenosť 
predložených námietok bola preverená a následne zapracovaná do Správy z kontroly 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 zo dňa 26. 04. 2021. 

 
Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba: 

 
1. Nevrátením finančných prostriedkov určených na bežné výdavky v celkovej výške 

810 048,49 EUR do 31. 12. 2021, ktoré nebolo možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom 
roku na základe príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, alebo osobitného zákona a Bratislavským samosprávnym krajom povinnej 
osobe na základe odôvodnenej žiadosti povolená výnimka z časového použitia rozpočtových 
prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku, došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 2 
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zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny 
podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je „neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej 
správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu“. Nevrátenie finančných prostriedkov 
do 31. 12. 2021 malo súčasne za následok ovplyvnenie výsledku hospodárenia 
Bratislavského samosprávneho kraja, nakoľko v roku 2021 bude vykázané nesprávne 
(vyššie) čerpanie výdavkov a následne za rok 2022 bude vykázané nesprávne (vyššie) 
plnenie príjmov. 

 
2. Nevrátením finančných prostriedkov do 31. 12. 2021 určených na kapitálové výdavky 

v celkovej výške 15 200,00 EUR, ktoré nebolo možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom 
roku na základe príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, alebo osobitného zákona a Bratislavským samosprávnym krajom nebola 
povinnej osobe na základe odôvodnenej žiadosti povolená výnimka z časového použitia 
rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku došlo k porušeniu ustanovenia 
§ 19 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. Nevrátenie finančných prostriedkov malo súčasne za následok ovplyvnenie 
výsledku hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja, nakoľko v roku 2021 bude 
vykázané nesprávne (vyššie) čerpanie výdavkov a následne za rok 2022 bude vykázané 
nesprávne (vyššie) plnenie príjmov. 
 

3. Rozdiel medzi fakturovaným množstvom 1 360 m² za vyspravenie povrchu neomietaných 
betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky a skutočnou plochou všetkých 
vnútorných povrchov neomietaných, ktoré by mohli byť predmetom vysprávok bol 
978,06 m²/4,45 EUR, t. j. v sume 4 352,37 EUR bez DPH, t. j. 5 222,84 EUR s DPH. 
Preplatením sumy vo výške 4 352,37 EUR bez DPH, t. j. 5 222,84 EUR s DPH za práce, 
ktoré na predmete zákazky neboli vykonané, došlo k porušeniu ustanovenia § 31 ods. 1 písm. 
g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy, podľa ktorého porušením 
finančnej disciplíny je umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu 
z verejných prostriedkov. 

 
4. Okrem uvedeného bol predmetom fakturácie fasádny náter dvojnásobný v množstve 

1 360 m². Oprávnená osoba na základe predložených dokladov a fyzickej kontroly 
konštatuje, že predmetom fasádneho náteru nebola zadná stena oceľovej haly o veľkosti 
348,34 m². Uvedený fasádny náter bolo možné naniesť na celkovú plochu 1 042,96 m² (celý 
dom bez dverí a okien v množstve 120 m², bočné steny oceľovej haly v množstve 399,08 m² 
- zvonka aj zvnútra a čelná stena oceľovej haly po odpočítaní brán a okien v množstve 
523,88 m² – zvonka aj zvnútra). Rozdiel medzi fakturovaným množstvom 1 360 m² 
dvojnásobného fasádneho náteru a povrchov, ktoré by mohli byť predmetom náteru bol 
317,04 m²/7,40 EUR, t. j. v sume 2 346,10 EUR bez DPH, t. j. 2 815,32 EUR s DPH. 

 
5. Predmetom fakturácie za lešenie (bod 1 až 3) bola realizácia lešenia v množstve 1 570 m² 

za sumu 11 068,50 EUR bez DPH, t. j. 13 282,20 EUR s DPH, pričom z vyjadrenia 
jednotlivých osôb je zrejmé, že lešenie bolo postavené v množstve cca 100 m² (bočná stena 
oceľovej haly) a 140 m² (dom s kanceláriou). Rozdiel medzi fakturáciou jednotlivých položiek 
a skutočnou realizáciou bol nasledovný: 

 

• lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou podlahy lešenia do 1,20 m za množstvo 
240 m² za cenu 2,94 EUR/m² by bolo za sumu 705,60 EUR bez DPH, t. j. 846,72 EUR 
s DPH; rozdiel bol v sume 3 910,20 EUR bez DPH, t. j. 4 692,24 EUR s DPH; 

• montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení 
do 3 kPa, výšky nad 20 m za množstvo 240 m² za cenu 2,86 EUR/ m² by bolo za sumu 
686,40 EUR bez DPH, t. j. 823,68 s DPH; rozdiel bol v sume 3 666,52 EUR bez DPH, 
t. j. 4 564,56 EUR s DPH; 
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• príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového 
s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m za množstvo 
240 m² za cenu 1,25 EUR/m² by bolo za sumu 300,00 EUR bez DPH, t. j. 360,00 EUR 
s DPH; rozdiel bol v sume 1 662,50 EUR bez DPH, t. j. 1 995,00 EUR s DPH. 

 
Preplatením sumy vo výške 9 239,22 EUR bez DPH, t. j. 11 251,80 EUR s DPH za práce 

(lešenie), ktoré na predmete zákazky neboli vykonané, došlo k porušeniu ustanovenia § 31 
ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy, podľa ktorého 
porušením finančnej disciplíny je umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním 
finančného prospechu z verejných prostriedkov. 

 
Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 27. 04. 2022. Povinná 

osoba doručila dňa 18. 05. 2022 oprávnenej osobe zoznam prijatých opatrení na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov (4 opatrenia). 

 
2. kontrola postupu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet 

zákazky - Nákup a dodávka základných potravín (mlieko a mliečne výrobky, mäso 
a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, chlieb 
a pekárenské výrobky) 
 

Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, 
na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 440/2021 zo dňa 
17. 12. 2021 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 09/2022 zo dňa 11. 02. 2022 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len 
„oprávnená osoba“) v termíne od 01. 03. 2022 kontrolu postupu verejného obstarávania zákazky 
s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Nákup a dodávka základných potravín (mlieko 
a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, 
chlieb a pekárenské výrobky). 

 
Cieľom kontroly bolo preveriť postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou realizovanej na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky z 23. 11. 2020 
na základe podnetov doručených Bratislavskému samosprávnemu kraju dňa 08. 02. 2021 
a 09. 02. 2021 z Úradu pre verejné obstarávanie č. 17199-6000/2020-OD/1 z 02. 02. 2021. 
Kontrola bola vykonaná v rozpočtovej organizácii Bratislavského samosprávneho kraja Domov 
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, 
IČO: 00364193 (ďalej len „povinná osoba“). 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 20. 04. 2022 Správu z kontroly postupu verejného 

obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Nákup a dodávka základných 
potravín (mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený 
tovar, polotovary, chlieb a pekárenské výrobky). 

 
Kontrolou bolo zistené, že v predmetných častiach zákazky (mäso a mäsové výrobky, 

ovocie a zelenina, vajcia, chlieb a pekárenské výrobky) verejný obstarávateľ nie vždy 
špecifikoval požadované merné jednotky, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky, v ktorej 
uvádzal, že podrobný popis predmetu zákazky s uvedením jednotlivých druhov a množstiev 
bude tvoriť prílohu výzvy. Povinná osoba tým, že vo výzve na verejné obstarávanie 
a v následných podkladoch neuviedla v niektorých prípadoch jednoznačne a úplne opis 
predmetu zákazky (merné jednotky), porušila ustanovenia Usmernenia k pravidlám a postupom 
verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou 
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č. 1/2019-VO/U zo dňa 29. 04. 2019. Uvedený nedostatok nemal vplyv na výsledok verejného 
obstarávania. 

 
Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 28. 04. 2022. Povinná 

osoba doručila dňa 25. 04. 2022 oprávnenej osobe zoznam prijatých opatrení na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov (2 opatrenia). 

 
3. kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2021 
 

Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 440/2021 zo dňa 17. 12. 2021 
a na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 01/2022 
zo dňa 03. 01. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. 04. 2022 vykonali zamestnanci Útvaru 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, 
IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 10. 01. 2022 kontrolu plnenia 
uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606 (ďalej len „povinná 
osoba“).  

 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2021. 

 
Kontrolou plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2021 v povinnej osobe neboli zistené žiadne nedostatky. Z celkového počtu 103 prijatých 
uznesení Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 bolo v 47 
uzneseniach uložených celkom 76 úloh, z toho 50 úloh bolo splnených a 26 úloh bolo plnených 
priebežne.  

 
Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 19. 05. 2022. 

 
4. kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2022 

 
Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, 

ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 440/2021 zo dňa 
17. 12. 2021 a na základe Poverenia zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 02/2022 z 05. 01. 2022 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len 
„oprávnená osoba“) v termíne od 01. 03. 2022 kontrolu stavu a vývoja dlhu Bratislavského 
samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2022. Cieľom kontroly bolo preveriť stav a vývoj dlhu 
Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka 
(ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolovaným 
subjektom bol Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, 
IČO: 36063606 (ďalej len „povinná osoba“). 

 
Kontrolou stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2022 

neboli zistené žiadne nedostatky a: 
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• celková suma dlhu povinnej osoby v sledovanom období I. štvrťroka 2022 nedosiahla 60 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka podľa ustanovenia § 17 
ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ani 50 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého by vznikla povinnosť prijímať príslušné 
opatrenia a  
 

• suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov k 31. 12. 2022, za predpokladu splácania 
istín a úverov podľa aktuálne platných podmienok, bude predstavovať 3,56 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia, 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 
Kontrola bola skončená zaslaním správy z kontroly zo dňa 19. 05. 2022 povinnej osobe 

dňa 20. 05. 2022. 
 

Okrem uvedeného bol v sledovanom období vypracovaný: 
 
1. Návrh správy z kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 
v právnickej osobe Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35821019, ktorý 
bol vypracovaný dňa 06. 05. 2022 a povinnej osobe na oboznámenie doručený dňa 
09. 05. 2022.  

 
Povinná osoba doručila dňa 20. 05. 2022 oprávnenej osobe námietky voči kontrolným 

zisteniam z kontroly a v súčasnej dobe prebieha preverovanie opodstatnenosti námietok 
k zisteným nedostatkom. 

 
2. Návrh správy z kontroly v neziskovej organizácii OZ Vagus, Račianska 1575/78, 831 02 

Bratislava – Nové Mesto, IČO: 42185971, DIČ: 2023420344, ktorej bol poskytnutý finančný 
príspevok, alebo dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Návrh správy bol 
vypracovaný dňa 02. 05. 2022 a povinnej osobe na oboznámenie doručený dňa 09. 05. 2022.  
 

Povinná osoba dňa 10. 05. 2022 vrátila Bratislavskému samosprávnemu kraju finančné 
prostriedky vo výške 2 115,38 EUR. Termín na doručenie prípadných námietok voči 
kontrolným zisteniam bol stanovený do 23. 05. 2022 (10 pracovných dní od doručenia návrhu 
správy). 

 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

                                                          
                                                                



 

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
Bod :  
Názov komisie 

 
Stanovisko komisie k návrhu 
materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 
Neakceptované 

 

Zapracované / 
Nezapracované 

 
Komisia zdravotníctva a  
sociálnych vecí 
 

Komisia zdravotníctva a sociálnych 
vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK 
uvedený materiál prerokovať a 
schváliť 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

9 
9 
0 
0 
0 

  

 
Komisia dopravy 
 

Komisia dopravy odporúča 
zastupiteľstvu BSK prerokovať 
a schváliť materiál v predloženej 
podobe 
 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

7               
7 
0 
0 
0 

  

 
Komisia európskych záležitostí, 
regionálnej spolupráce a  
cestovného ruchu   
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

   

 
Komisia kultúry 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                

   

 
Komisia životného prostredia, 
regionálneho rozvoja a 
územného plánovania 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní 
Za 
Proti 
Zdržal 
Nehlasoval 

  

 
Komisia školstva, športu a 
mládeže 
 
 

Materiál nebol v komisii 
prerokovaný 

Prítomní           
Za                     
Proti   
Zdržal 
Nehlasoval                
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Finančná komisia 
 
 

Finančná komisia odporúča 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a zobrať na 
vedomie v predloženej podobe 
 

Prítomní               
Za                        
Proti     
Zdržal                  
Nehlasoval                          

6 
6 
0 
0 
0  

  

Komisia majetku, investícií 
a verejného obstarávania 

Komisia majetku, investícií 
a verejného obstarávania odporúča 
Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť 
v predloženej podobe 

Prítomní 
Za 
Proti 
Zdržal 
Nehlasoval 

4 
4 
0 
0 
0  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


