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Návrh uznesenia  

 

 

Miestne zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ     B-

NM na 10. zasadnutí uznesením č.10/07B vyplývajúceho zo Správy 

z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, 

zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách 

a fotokópií listín. 

 

a/  s pripomienkami 

b/  bez pripomienok 
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Dôvodová správa 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM              

na I. polrok 2021, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením     

č.19/20 dňa 16.12.2020 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti 

samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako 

oprávnená osoba, vykonal kontrolu splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ 

B-NM na 10. zasadnutí konanom dňa 05.11.2019, uznesením č.10/07B vyplývajúceho 

zo Správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, 

zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín. 

Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Oddelenie správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM.  

 

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatého nápravného opatrenia, 

uloženého uznesením MZ MČ B-NM č.10/07B, vyplývajúceho zo Správy z vykonanej 

kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber 

poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín. 

 

Kontrola bola zameraná na splnenie nápravného opatrenia, uloženého 

uznesením MZ MČ B-NM č.10/07B dňa 05.11.2019 : 

Miestne zastupiteľstvo 

 B. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu B-NM : 

aktualizovať sadzobník poplatkov za úkony a konania, vykonávané zamestnancami 

MÚ B-NM v nadväznosti na Národnou radou SR prijaté novely zákona        č.145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zabezpečiť jeho 

zverejnenie. 

                                                                                                     Termín : ihneď 
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S P R Á V A 

 
z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na  

10. zasadnutí uznesením č. 10/07B vyplývajúceho zo Správy z kontroly 

Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej  

na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín 

 

 

 

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s pracovníkmi útvaru 

kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvaru 

miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2021, schváleného uznesením MZ MČ  B-

NM č.19/20 dňa 16.12.2020, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. a Zásadami 

kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu splnenia nápravného opatrenia 

uloženého MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí konanom dňa 05.11.2019, uznesením 

č.10/07B vyplývajúceho zo Správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na 

listinách a fotokópií listín. Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Oddelenie správy 

majetku a vnútornej správy MÚ B-NM.  

 

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatého nápravného opatrenia, 

uloženého uznesením MZ MČ B-NM č.10/07B, vyplývajúceho zo Správy z vykonanej 

kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber 

poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín. 

 
Kontrolu vykonali : 
 
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór                                                     
 
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti  
 
- Elena Makytová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť.                               
 

Kontrola bola vykonaná v čase od 17.03.2021 do 04.06.2021 u povinnej osoby  

: Oddelenie správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM.  

 
Kontrola bola zameraná na splnenie nápravného opatrenia, uloženého 

uznesením MZ MČ B-NM č.10/07B dňa 05.11.2019 : 

Miestne zastupiteľstvo 

 B. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu B-NM : 

aktualizovať sadzobník poplatkov za úkony a konania, vykonávané zamestnancami 

MÚ B-NM v nadväznosti na Národnou radou SR prijaté novely zákona        č.145/1995 
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Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zabezpečiť jeho 

zverejnenie. 

                                                                                                     Termín : ihneď 

 

Stav splnenia uloženého nápravného opatrenia bol zisťovaný nepriamou 

kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov súvisiacich s predmetom kontroly. 

Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané 

nasledovné : 

 

V zmysle Správy z kontroly zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie 

podpisov na listinách a fotokópií listín, predloženej na rokovaní MZ MČ B-NM dňa 

05.11.2019 bolo kontrolnou skupinou konštatované, že vedenie predmetnej agendy 

bolo na požadovanej úrovni, t.j. pri jej zabezpečovaní bola dodržaná platná legislatíva, 

interné normy a zásady. Výber správnych poplatkov a ich odvod            bol realizovaný 

v súlade s usmernením zo strany Oddelenia finančného a hospodárskeho MÚ B-NM. 

Ďalej bolo vo vyššie uvedenej Správe z kontroly konštatované, že Príkazom 

prednostu MÚ B-NM č. 5/2012 bol vydaný „Sadzobník správnych poplatkov za úkony 

a konania vykonávané mestskou časťou“ v náväznosti na prijatie zákona    č.439/2012 

Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení n.p., 

a to Sadzobník správnych poplatkov v časti V. Stavebná správa. K uvedenému príkazu 

bol vydaný dodatok č. 1 o poplatku za úkon vyžadujúci zvýšenú náročnosť, kde sa 

jednalo o zviazanie voľných listov dokumentu trikolórou.  

Uložené nápravné opatrenie vyplynulo z dôvodu, že vyššie uvedený „Sadzobník 

správnych poplatkov...“ vydaný dňa 28.12.2012, platný v čase výkonu kontroly, 

nereflektoval v rámci agendy osvedčovania listín a podpisov na listinách  potrebné 

zmeny v legislatíve, a to v zmysle zákona č.238/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, účinný dňom 01.01.2018. Uvedený zákon svojím čl. IV. 

menil a dopĺňal aj zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.                  Pre 

preverovanú oblasť sa jednalo o zmenu v Sadzobníku správnych poplatkov časti I. 

Všeobecná správa, položke 2 písm. c/ a položke 3, prvom bode, písm. a/, kde bola 

suma „1,50 eura“ nahradená sumou „2 eurá“. 

Kontrolou splnenia uloženého nápravného opatrenia bolo zistené, že  

aktualizovaný Sadzobník správnych poplatkov za úkony vykonávané zamestnancami 

MÚ MČ B-NM nebol k 31.5.2021 vydaný. Bolo preukázané, že podľa Správy o plnení 

uznesení MZ MČ B-NM, predloženej prednostom MÚ B-NM na 12.zasadnutí MZ MČ 

B-NM dňa 10.12.2019 bolo uznesenie č. 10/07 B vyhodnotené ako splnené. 

Úkony súvisiace s aktualizáciou predmetného Sadzobníka poplatkov, boli 

zahájené až po zahájení kontroly a boli ukončené k 31.05.2021. Kontrolou bolo 

zistené, že po rokovaní MZ MČ B-NM dňa 05.11.2019 bol zástupcovi prednostu MÚ 

JUDr. Hulínovi odovzdaný Príkaz prednostu MÚ B-NM č.5/2012 o správnych 

poplatkoch s tým, že ho odovzdá  vedúcej odd. HaF MÚ B-NM, kde bude Sadzobník 

správnych poplatkov aktualizovaný za všetky oddelenia MÚ B-NM.  

Kontrolnej skupine bol aktualizovaný Sadzobník správnych poplatkov a iných 

poplatkov predložený dňa 01.6.2021, ktorý bol v súvislosti s agendou osvedčovania 

listín a podpisov na listinách vydaný v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych 
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poplatkoch v znení n.p.. Vyrubovanie iných poplatkov bolo na základe osobitných 

predpisov alebo požiadaviek. Sadzobník správnych a iných poplatkov bol vydaný 

Príkazom prednostu č.1/2021 dňa 01.06.2021, ktorý ruší Príkaz prednostu č.5/2012 

a všetky nasledujúce, týkajúce sa Sadzobníka správnych poplatkov. Sadzobník 

správnych poplatkov a iných poplatkov bol v zmysle prijatého nápravného opatrenia 

zverejnený na webovom sídle Bratislava-Nové Mesto „Normy“ v súlade s § 5 ods. 1/ 

písm.f zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.. 

 

Z á v e r : 

 Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje, že 

preverovaný subjekt Sadzobník správnych poplatkov aktualizoval po stanovenom 

termíne a bol vydaný dňa 01.06.2021. 

S ohľadom na skutočnosť, že prijaté nápravné opatrenie nebolo splnené 

v stanovenom termíne a bolo pri hodnotení splnenia uznesení v MZ MČ B-NM 

vyhodnotené ako splnené, kontrolná skupina odporúča starostovi vyvodiť 

voči zodpovedným osobám nápravné opatrenie.  
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