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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitých verejných
prostriedkov vynaložených na pracovnú cestu primátora a vybraných zamestnancov mesta
do Bulharska v júni 2018

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitých verejných
prostriedkov vynaložených na pracovnú cestu primátora a vybraných zamestnancov mesta
do Bulharska v júni 2018 vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň
ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský
úrad.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Stupava na II. polrok 2018, konkrétne s 5. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Stupava

Správa o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
použitých verejných prostriedkov vynaložených na pracovnú cestu
primátora a vybraných zamestnancov mesta do Bulharska v júni 2018
Oprávnená osoba:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,

Povinná osoba:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081,
DIČ: 2020643724, (ďalej len „ MsÚ Stupava “),

Predmet kontroly:

kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitých verejných
prostriedkov vynaložených na pracovnú cestu primátora a
vybraných zamestnancov mesta do Bulharska v júni 2018,

Cieľ kontroly:

skontrolovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť
v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o účtovníctve,
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prípadne
iných zákonov,

Kontrolované
obdobie:

rok 2018, konkrétne 2.- 9.júna 2018,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

MsÚ Stupava, od 04.09.2018 do 17.09.2018,

Dátum zaslania
správy:

17.09.2018.

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
3. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
4. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
5. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Stupava č. 2/2017 „Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta Stupava“,
6. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Výsledok kontroly:
Zahraničná pracovná cesta do Bulharska sa uskutočnila v termíne od 2. do 9. júna 2018
na základe pozvania z bulharskej strany, kde niekoľko rokov má Mesto Stupava partnerské
mesto Svoge. Erb mesta Svoge je zobrazený na webovom sídle mesta Stupava, ako aj erby
všetkých ostatných partnerských miest Stupavy, t. j. Ivančice (ČR), Kurim (ČR), Lowitz (PL),
Nagykovácsi (HU). Erb nášho mesta nie je zobrazený na hlavnej stránke mesta Stupava; je ho
možné nájsť len v sekcii „O meste“, „Symboly“. Odporúčam prezentovať erb nášho mesta
na každej stránke nášho mesta tak ako sú prezentované erby našich partnerských miest.
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Pracovnej cesty sa zúčastnili - Ing. , Mgr. art. Roman Maroš (primátor mesta), JUDr. Tomáš
Muroň (prednosta MsÚ Stupava), Martina Mitická (vedúca odd. kultúry a marketingu) a Jana
Demeterová (asistentka). Prednosta tvoril neoddeliteľnú súčasť oficiálnej delegácie
reprezentujúcu Mesto Stupava. Pracovná náplň asistentky a vedúcej odd. kultúry
a marketingu vychádzala z časovo náročnej predošlej emailovej a telefonickej komunikácie
medzi partnerským mestom Svoge, organizačným tímom projektu a veľvyslanectvom v Sofii
od prvotnej myšlienky zapojenia sa do projektu (september 2017) až do jeho úspešného konca.
Zmluva o spolupráci s Bulharským mestom Svoge bola podpísaná v roku 2009. Predmetom
zmluvy je neustále spojenie medzi predstaviteľmi samosprávy oboch miest s cieľom
vytvárania podmienok pre vzájomný dialóg, výmenu skúseností a uskutočňovanie spoločných
podujatí, ktoré povedú k zlepšeniu spoločenského života vo všetkých oblastiach. Vzhľadom
k tomu, že v mesiaci júl sa konajú v meste Svoge každoročné mestské slávnosti, na ktoré bola
mestu Stupava aj tento rok zaslaná pozvánka, vedenie mesta sa hospodárne rozhodlo spojiť
obe ponuky a vycestovať do Svoge práve v rámci projektu, do ktorého sa zapojilo
a necestovať do Svoge opäť v mesiaci júl.
Projekt s názvom „Bread festivals – European Journey“ v doslovnom preklade „Chlebové
hostiny – Európska cesta“ je výsledkom snahy troch európskych krajín, ktorej hlavným
predmetom je sprostredkovať medzi-kultúrny a medzi-náboženský dialóg účastníkov
projektu. Projekt bol zameraný na zvyšovanie tolerancie a rešpektu ľudí iných náboženstiev
a kultúr, zmyslu pre nehmotné kultúrne dedičstvo, nadobudnutie poznatkov o iných kultúrach
a tradíciách a rozvíjanie kulinárskych zručností. Cieľom projektu bolo zvyšovať všeobecné
a špecifické poznatky, skúsenosti a kompetencie 60 mladých ľudí medzi 18 a 30 rokov z troch
rôznych krajín (Bulharsko, Turecko a Slovensko). Na základe uvedeného primátor mesta
Stupava pozval folklórny súbor Ekonóm z Bratislavy, ktorý dňa 8. júna 2018 predviedol spevy
a tance takmer z celého Slovenska. Primátor sa na oficiálnej návšteve stretol s predstaviteľmi
mesta Svoge (starosta Emil Ivanov), tureckého mesta Edirne (starosta Recep Gurkan)
a s veľvyslancom Slovenskej republiky v Sofii (Manuel Korček). Miestnu prepravu
zabezpečovala a hradila bulharská strana; preprava zo Slovenska do Bulharska a späť bola
na náklady mesta Stupava.
Skontrolované boli výdavky na cestu: (viď čerpanie rozpočtu k 30.6.2018)
- letenky pre 4 osoby za mesto Stupava = 773,48 € (náklady boli správne zaúčtované na účte
512 200 – cestovné náhrady zahraničné; výdavky boli kryté rozpočtom z rozpočtovej
položky funkčnej klasifikácie 01.1.1 – výdavky verejnej správy, výkonné a zákonodarné
orgány, ekonomickej klasifikácie 631002 – cestovné zahraničné),
- autobusová doprava pre folklórny súbor Ekonóm = 3.330 € (náklady boli správne zaúčtované
na účte 518 910 – všeobecné služby; výdavky boli kryté rozpočtom z rozpočtovej položky
funkčnej klasifikácie 08.2.0 – kultúrne služby, ekonomickej klasifikácie 637004 – všeobecné
služby).
Základná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite.
Skontrolovaná bola pokladničná kniha spolu s originálnymi pokladničnými dokladmi
za mesiace máj, jún a júl 2018, pričom bola skontrolovaná účelnosť použitia verejných
prostriedkov. V súvislosti s projektom boli použité verejné prostriedky aj na nákup potravín
ako bryndza a iné reprezentačné výdavky. Všetky ostatné výdavky počas pobytu v Bulharsku
boli hradené z bulharskej strany.
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Záver:
Na základe uvedeného možno konštatovať, že výdavky vynaložené na pracovnú cestu
do Bulharska v dňoch 2. až 9. júna 2018 boli použité v súlade so zásadou hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti podľa pravidiel rozpočtového hospodárenia § 19 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pravidelná a dlhodobá spolupráca
s bulharským mestom Svoge má pozitívny dosah na účinnosť použitých verejných financií.
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa,
ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 17.09.2018, a tým bola kontrola skončená.

V Stupave, dňa 17.09.2018
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