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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2021.

Dôvodová správa
Správa o kontrolnej činnosti je predložená Mestskému zastupiteľstvu v Stupave raz
ročne v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
V roku 2021 bola kontrolná činnosť vykonávaná tak ako po minulé roky na základe
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021, na II. polrok 2021 a na
základe uznesení mestského zastupiteľstva a podnetov, vlastného uváženia
a poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti.
Kontrolóri musia aktívne predávať svoje zistenia širokej verejnosti, preto je aj obsah
tejto správy ako aj konkrétne správy o výsledku kontroly prezentované zrozumiteľným
predávaním kontrolných zistení odbornej i laickej verejnosti, v prvom rade pre
poslancov MsZ Stupava, ktorí ako zástupcovia občanov dávajú kontrolórovi podnety
ku kontrolným akciám. Vykonávané kontroly neboli zamerané len na nakladanie s
verejnými financiami, ale aj na nakladanie s majetkom mesta a jeho hospodárne,
účelné a efektívne využívanie s odporúčaniami uvedenými aj pri kontrolách, kde
nebolo zistené porušenie osobitných predpisov, ale kde bolo navrhnuté zdokonalenie
systému.
Kontrolná činnosť smerovala len „do vnútra“ obce, ako kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti činnosti subjektov uvedených v § 18d ods. 2 zákona o
obecnom zriadení, nie navonok voči fyzickým a právnickým osobám, nakoľko podľa §
18d ods. 3 zákona sa kontrolná činnosť nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti
verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických a právnických osôb.

Správa o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2021
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v súlade s § 18e cit. zákona, ktorý ustanovuje, že hlavný kontrolór
pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.
Týmto osobitným zákonom je zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti sú
upravené v Pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava, ktoré boli
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) v Stupave č. 53/2016 zo dňa
31.marca 2016.

Úlohy podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
➢ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 bola predložená na prvom zasadnutí MsZ v
Stupave v roku 2021 , t.j. v poradí 20. zasadnutie MsZ v Stupave od začiatku jeho
funkčného obdobia, a vzatá na vedomie uznesením č. 20/2021 dňa 25.02.2021,
➢ odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stupava za rok 2020 bolo
vypracované a predložené na 22. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 06.05.2021 a vzaté
na vedomie uznesením č. 50/2021,
➢ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bol predložený na 23. zasadnutie MsZ
v Stupave dňa 24.06.2020 a schválený uznesením č. 85/2021,
➢ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií,
príspevkových organizácií, vrátane programového rozpočtu na roky 2022-2024 bolo
vypracované a predložené na 28. zasadnutie MsZ v Stupave dňa 14.12.2021 a vzaté
na vedomie uznesením č. 202/2021,
➢ návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol predložený na 28. zasadnutie MsZ
v Stupave dňa 14.12.2021 a schválený uznesením č. 209/2021,
➢ správy o výsledkoch kontrol boli predložené po ich ukončení priamo mestskému
zastupiteľstvu v Stupave na jeho najbližšom zasadnutí,
➢ tri kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti boli vykonané na základe podnetov a uznesení
MsZ (viď správy č. 2, 3 a 10 z prehľadu o vykonaných kontrolách na nasledujúcej strane),
➢ povinnosť sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta podľa § 17 ods. 15
zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bola splnená vykonávaním kontroly o stave a vývoji dlhu
mesta Stupava v roku 2021 a pri stanovisku k úveru.
V súlade s § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vykonáva
kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d cit. zákona. Kontrola plnenia uznesení bola vykonávaná
pravidelne pred každým zasadnutím MsZ hlavnou kontrolórkou mesta ako súčasť kontrolnej
činnosti MsZ a následne bola predložená písomná informácia o plnení uznesení MsZ v súlade
s § 23 ods. 8 rokovacieho poriadku MsZ v Stupave, podľa ktorého súčasťou kontrolnej činnosti
mestského zastupiteľstva je aj kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Informáciu
o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá mestskému zastupiteľstvu hlavný
kontrolór mesta alebo prednosta mestského úradu, ak hlavný kontrolór nie je prítomný.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené čísla uznesení prijaté na zasadnutiach MsZ v Stupave
v roku 2021, ktoré podliehali kontrole. Je z nej zrejmé, ktoré uznesenia sú splnené a ktoré sú
v plnení. V tabuľke sa nenachádzajú uznesenia z minulých rokov, z ktorých sú taktiež niektoré
stále v plnení.
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Tabuľka č. 1: Uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom v Stupave v roku 2021
poradie
zasadnutia
MsZ
20.
zasadnutie
25.02.2021
21.
zasadnutie
25.03.2021
22.
zasadnutie
06.05.2021
23.
zasadnutie
24.06.2021
24.
zasadnutie
26.07.2021
25.
zasadnutie
23.09.2021
26.
zasadnutie
21.10.2021
27.
zasadnutie
25.11.2021
28.
zasadnutie
14.12.2021

prijaté
kontrolované uznesenia
uznesenia

číslo uznesenia
v plnení

splnené uznesenia

1-23

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17 a 18

všetky okrem 17 a 18,
tie stratili platnosť

24-45

28-42

46-70

52, 54, 55, 57-66, 70

71-102

76-79, 87-96, 99, 100

103-106

105, 106

106

107-141

114, 116-118, 120, 121,
123-126, 128-134

takmer všetky okrem
troch uznesení, ktoré sú 114, 129, 130
v plnení

142-166

146, 148-166

146, 149 a 161

167-196

171, 174-191, 193

kontrola prebieha v januári 2022

197-214

201-208

kontrola prebieha v januári 2022

všetky okrem 28, ktoré
stratilo platnosť a 42 sa
vypustilo zo sledovania
všetky okrem 54 a 70,
ktoré boli zrušené a 63
stratilo platnosť
takmer všetky okrem 77,
ktoré je zrušené a 96
stratilo platnosť

78 - modernizácia
verejného
osvetlenia
105 - žiadosť
o NFP pre
zvýšenie kapacít
ZŠ kpt. J. Nálepku

ostatné uznesenia
sú v plnení

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2021 vykonaných 11 kontrol. Dokumentáciu
z vykonaných kontrol tvoria návrh správy alebo návrh čiastkovej správy a následne správa
alebo čiastková správa (ak boli zistené nedostatky) alebo len správa alebo čiastková správa
(ak neboli zistené nedostatky). Tieto správy sú vždy doručené kontrolovanému subjektu. Na
zasadnutie mestského zastupiteľstva sú predkladané správy o výsledku kontrol 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. Z celkového počtu vykonaných
a ukončených kontrol v roku 2021 bolo 5 kontrol ukončených správou a 6 kontrol ukončených
návrhom správy a následne správou. Nakoľko niektoré kontroly (z prehľadu vykonaných
kontrol za rok 2021 ide o kontroly č. 1, 2 a 4) boli vykonávané vo viacerých subjektoch naraz,
boli z kontrol vypracované čiastkové správy alebo návrhy čiastkových správ.
Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení sú uvedené v Správach
o výsledku kontroly zverejnené na webovej stránke mesta Stupava. V súlade s pravidlami
kontrolnej činnosti a zákonom o finančnej kontrole a audite boli k zisteným nedostatkom
navrhnuté odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Kontrolovaný subjekt k nim prijímal opatrenia. Lehoty na predloženie písomného zoznamu
prijatých opatrení neboli povinnou osobou pri niektorých kontrolách dodržiavané, ako ani
lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení. Vtedy bol osobne
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kontaktovaný prednosta MsÚ, aby zjednal nápravu alebo bola písomne vyžiadaná
dokumentácia preukazujúca splnenie týchto opatrení v zmysle § 20 ods. 2 zákona o finančnej
kontrole a audite.

Prehľad vykonaných kontrol v roku 2021:
1.

Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov súvisiacich s bytovými a nebytovými
priestormi vo vlastníctve mesta Stupava za roky 2017 až 2019 – predložená na 20.
zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 25. februára 2021 (vzatá na vedomie uznesením
č. 21/2021).
Zverejnená pod č. 1/2021
Kontrolované subjekty: Mestský úrad Stupava, Termming a.s., MŠ J. Kráľa, MŠ Ružová,
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, MKIC.
Kontrolou boli zistené nedostatky v konaní povinnej osoby ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave
-prijatím opatrenia bola zmluva o nájme služobného bytu zverejnená na webovom sídle
školy; a tiež nedostatky v konaní mestského úradu, keď bol nebytový priestor užívaný
fyzickou osobou bez súhlasu oboch orgánov mesta (bez uznesenia MsZ Stupava), bez
zmluvy, bez úhrady nákladov spojených s nájmom. Prijatím opatrenia bol mestskému
zastupiteľstvu predložený zámer nájmu tohto nebytového priestoru, ktorý ho schválilo
uznesením č. 181/2021 na 27. zasadnutí MsZ Stupava konanom dňa 25. novembra
2021.

2.

Správa o výsledku kontroly účinnosti zabezpečenia dovozu obedov odkázaným
obyvateľom – predložená na 20. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 25. februára 2021
(vzatá na vedomie uznesením č. 22/2021).
Zverejnená pod č. 2/2021
Kontrolované subjekty: Mestský úrad Stupava a VPS Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

3.

Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce
s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ
kpt. J. Nálepku v Stupave za roky 2019 a 2020 – predložená na 22. zasadnutie MsZ
Stupava konané dňa 6. mája 2021.
Zverejnená pod č. 3/2021
Kontrolovaný subjekt: ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

4.

Správa o výsledku kontroly sťažností a petícií za roky 2019 a 2020 – predložená
na 21. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 25. marca 2021 (vzatá na vedomie
uznesením č. 43/2021).
Zverejnená pod č. 4/2021
Kontrolované subjekty: Mestský úrad Stupava, VaK s.r.o., VPS Stupava, MKIC, ZŠ kpt.
J. Nálepku v Stupave, ZUŠ v Stupave, všetky 4 materské školy.
Kontrolou boli zistené nedostatky v konaní povinnej osoby – mestského úradu, keď
výsledok vybavenia petície za obnovenie Obytnej zóny na Cementárenskej ulici č. 1929 a 20-50 nebol zverejnený na webovom sídle mesta. Odporúčania pre MsÚ boli
v správe uvedené; povinná osoba mala prijať opatrenia na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 16.04.2021, ktoré mali byť splnené do
30.04.2021. Kontrola plnenia opatrení prebehne pri kontrole sťažností a petícií za rok
2021.
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5.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta
Stupava v súvislosti s riešením podnetov ohľadom životného prostredia – predložená na
22. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 6. mája 2021 (vzatá na vedomie uznesením č.
67/2021).
Zverejnená pod č. 5/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

6.

Správa o výsledku kontroly zákonnosti a hospodárnosti vybraných aktuálne platných
nájomných zmlúv na pozemky vo vlastníctve mesta Stupava – predložená na 22.
zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 6. mája 2021 (vzatá na vedomie uznesením č.
68/2021).
Zverejnená pod č. 6/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky ako napr. nevypracovaná evidencia nájomných zmlúv
o užívaní pozemkov pod stavbami garáží, ďalej pri vybraných zmluvách: absencia
písomnej formy zmeny zmluvy, keď nebolo zrejmé, na základe čoho bola zvýšená suma
za predmet nájmu, ďalej neurčito vymedzený predmet nájmu, ktorý už nie je vo
vlastníctve mesta, ako aj doba nájmu a najmä symbolická cena nájmu 1 € za 1 m2.
Povinná osoba prijala opatrenia, z ktorých niektoré splnila, niektoré sú priebežne plnené
a k niektorým sa vyjadrila nasledovne:
- doposiaľ nebol určený vhodný pozemok k výstavbe parkovacieho domu, ktoré mesto
hodlá zrealizovať aj z dôvodu potreby rozširujúceho sa osídlenia katastra mesta,
- nájomné vo výške 3,- EUR ročne/m2 je aplikované od začiatku roku 2020, čo sa týka
úpravy existujúcich zmlúv, tak tieto sú v štádiu riešenia nakoľko tomu predchádza
sadzobník ako titul, ktorý bude podkladom k uzatvoreniu dodatkov k nájomným
zmluvám,
- sadzobník prenájmov bol prerokovaný v komisii majetkovej a legislatívno-právnej, ktorá
si osvojila a odporúča materiál prerokovať v MsZ. Materiál bude ešte predložený do
finančnej komisie.
- vlastníci garáží boli vyzvaní listom na aktualizáciu údajov. Garáže, ktoré neboli
zapísané v katastri nehnuteľností, v súčasnosti majitelia dávajú geometricky zamerať
(vyhotovujú si GP), aby bolo možné ich zapísať do KN.
Zároveň povinná osoba požiadala o predĺženie lehoty na predloženie zoznamu prijatých
opatrení a na predloženie splnených opatrení do 31.07.2022.

7.

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava k 31.3.2021 – predložená
na 23. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 24. júna 2021 (vzatá na vedomie uznesením
č. 101/2021).
Zverejnená pod č. 7/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

8.

Správa o výsledku kontroly pokladničných operácií na Mestskom úrade Stupava za rok
2020 a 1. polrok 2021 – predložená na 25. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 23.
septembra 2021 (vzatá na vedomie uznesením č. 138/2021).
Zverejnená pod č. 8/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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9.

Správa o výsledku kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní Mestskou
políciou Stupava za rok 2020 a 1. polrok 2021 – predložená na 25. zasadnutie MsZ
Stupava konané dňa 23. septembra 2021 (vzatá na vedomie uznesením č. 139/2021).
Zverejnená pod č. 9/2021
Kontrolované subjekty: Mestská polícia Stupava.
Kontrolou bol zistený nedostatok, keď finančná hotovosť vybratá v blokovom konaní
nebola vyúčtovaná ani len v tom roku, v ktorom bola prijatá. Prijatím opatrenia
vyúčtovávať vybraté pokutové bloky za kalendárny mesiac a následne ich odovzdať do
pokladnice mesta a prijatím vnútornej smernice MsP Stupava na nakladanie s ceninami
a finančnou hotovosťou za výber pokút boli nedostatky odstránené.

10.

Správa o výsledku kontroly zákonnosti a hospodárnosti uzatvorených nájomných zmlúv
mesta Stupava – predložená na 25. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 23. septembra
2021 (vzatá na vedomie uznesením č. 140/2021).
Zverejnená pod č. 10/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky vo vybranej nájomnej zmluve, ktorou si mesto
prenajalo pozemky a časti stavby za účelom prevádzkovania, údržby a opravy verejného
osvetlenia, vodovodu a kanalizácie a na údržbu ulíc Bernolákova, Na aleji a Fándlyho.
Povinná osoba prijala opatrenia ako napr.: dopracovať evidenciu nájomných zmlúv,
v ktorých mesto vystupuje ako nájomca, preveriť a aktualizovať rozsah predmetu nájmu
podľa nájomnej zmluvy a prerokovať s prenajímateľom možnosť predaja pozemkov.
Ďalším prijatým opatrením je novelizovať Štatút mesta Stupava do 30.06.2022. Niektoré
opatrenia boli splnené a niektoré sa ešte len plnia. Po niekoľkých rokovaniach
s konateľom spoločnosti DREVOKON s.r.o. je zrejmé, že je prístupný prevodu, o čom
svedčí aj jeho žiadosť, v ktorej žiada o nájom parcely č. 1802/1 v k. ú. Mást za cenu 1,EUR/m2 ročne za plochu 121 m2 a zároveň ponúka prevod vlastníctva k pozemku za
1,- EUR a stavebnému objektu vybudovaného na pozemku za 1,- EUR. Majetková
komisia sa nestotožnila so žiadosťou a navrhla alternatívu, ktorá spočíva v prenájme
žiadaného pozemku. Tieto alternatívy budú predmetom rokovania MsZ dňa 03.02.2022.

11.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 3/2013 o miestnych daniach v znení
VZN č. 4/2020 so zameraním najmä na zabratie verejného priestranstva v roku 2021 –
predložená na 27. zasadnutie MsZ Stupava konané dňa 25. novembra 2021 (vzatá na
vedomie uznesením č. 194/2021).
Zverejnená pod č. 11/2021
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Stupava.
Kontrolou boli zistené nedostatky v konaní povinnej osoby, keď mesto nepoužilo všetky
právne prostriedky na ochranu svojho majetku vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Povinná osoba prijala
opatrenia, ktorých splnenie bude preverené pri kontrole plnenie opatrení.

V I. polroku 2021 bolo na zasadnutia mestského zastupiteľstva predložených celkovo 7 správ
o výsledku kontrol, z toho 1 naplánovaná v II. polroku 2020 (kontrola č. 1), 4 správy
naplánované v I. polroku 2021 (kontroly č. 4, 5, 6 a 7) a 2 správy mimo plánu kontrolnej činnosti
(kontroly č. 2 a 3).
V II. polroku 2021 boli na zasadnutia MsZ v Stupave predložené celkovo 4 správy o výsledku
kontrol, z toho 3 naplánované v II. polroku 2021 (kontrola č. 8, 9 a 11) a 1 správa mimo plánu
kontrolnej činnosti (kontrola č. 10). Kontrolná činnosť naplánovaná pre II. polrok 2021 bola
vykonávaná v zmysle plánu, pričom jedna tematická kontrola, ktorej predmetom budú
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pohľadávky mesta za rok 2020 bola presunutá na I. polrok 2022. Kontrola inventarizácie
v príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Stupava bola začatá v novembri 2021
a stále trvá, nakoľko neboli povinnou osobou predložené niektoré vyžiadané doklady, a to
najmä z dôvodu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Iné činnosti súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra:
➢ Aktualizácia a následné schválenie zásad vybavovania sťažností a petícií na zasadnutí
MsZ Stupava konanom dňa 25.03.2021 uznesením č. 44/2021 – po vykonanej kontrole
sťažností a petícií za rok 2019 a 2020 (viď kontrola č. 4) bolo potrebné prijať zmeny
zásadách vybavovania sťažností a doplniť ich o vybavovanie petícií;
➢ vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, vybavenie sťažností a petícií, t.j.
oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti na základe zápisnice vyhotovenej
zamestnancom mesta z hľadiska príslušnosti na vybavenie sťažnosti, upovedomenie
o odložení sťažnosti, postúpenie sťažnosti alebo iné vybavenie podania či anonymnej
sťažnosti;
➢ sledovanie podnetov, resp. oznámení, ktoré by napĺňali znaky závažnej protispoločenskej
činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a v zmysle smernice č. 1/2019 mesta Stupava – v období od 1.1.2021 do
31.12.2021 nebol doručený žiadny podnet oznamujúci protispoločenskú činnosť v
podmienkach mesta Stupavy;
➢ pravidelná účasť na zasadnutiach MsR a MsZ v Stupave;
➢ účasť na vybraných zasadnutiach komisií MsZ Stupava;
➢ účasť na zasadnutiach dozorných rady obchodných spoločností mesta Stupava –
Technické služby Stupava s.r.o. a Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.;
➢ podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom predloženým
na rokovania orgánov samosprávy - priebežne podľa plánov zasadnutí orgánov mesta;
➢ odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konaná
v dňoch 12. až 14. júla 2021 v Podbanskom a organizovaná Asociáciou vzdelávania
samosprávy v spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami;
➢ online školenie k tvorbe VZN a tvorbe interných predpisov v podmienkach obcí a miest,
konané dňa 02.02.2021;
➢ webinár: SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách
samosprávy, konaný v dňoch 20.05.2021 a 28.05.2021;
➢ online školenie: Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly, konané v dňoch
16.06.2021 a 13.10.2021;
➢ vypracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania na nadstavbu panelovej budovy Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
(vzaté na vedomie uznesením č. 79/2021 zo dňa 24. júna 2020) a následné schválenie
investičného úveru vo výške 1.400.000 EUR na financovanie kapitálových výdavkov akcie
mesta Stupava „Nadstavba panelovej budovy Základnej školy v Stupave“.
V rámci kontrolnej činnosti vykonávanej v predchádzajúcich rokoch, som sa aj v roku 2021
zaoberala stupavskou skládkou odpadov, ktorá nie je zrekultivovaná. V minulej správe
o kontrolnej činnosti za rok 2020 boli popísané skutočnosti a kroky, ktoré boli vykonané zo
strany hlavného kontrolóra v tejto veci. Koncom roka 2020 bolo trestné oznámenie o podozrení
zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu doplnené o odborné zhodnotenie
posudkov stability skládky, nakoľko posudok z februára 2016 hovoril o nevyhovujúcej
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dlhodobej stabilite severného svahu skládky odpadov a podľa posudku z apríla 2016
projektové riešenie stabilizačnej hrádze spĺňa podmienky stability.
Záver:
Mesto Stupava ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony v prospech všestranného rozvoja jeho územia a potrieb
jeho obyvateľov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

V Stupave, dňa 27. januára 2022
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