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S  p  r  á  v  a  
o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  

(september - november 2017) 
 
     Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 schváleného  uzn. 
MsZ č. 67/2017 zo dňa 22.6.2017  boli v mesiacoch september - december  2017 vykonané kontroly: 
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2016 
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonných ustanovení pri tvorbe a použití fondov 
mesta. 
 
I. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol 
vykonaných v roku 2016 
(Kontrola vykonaná v dňoch 1.9. - 30.9.2017) 
kontrolované subjekty:  
                           Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
                           Súkromná MŠ K. Verčimáka, Sv. Jakuba 28, Bardejov 
                           ZŠ s MŠ bl. Zefyrína, Poštárka 12, Bardejov 

               Súkromné centrum ŠPP,  Tročany 22, Raslavice   
               Bapos, m.p., Štefánikova 786, Bardejov 

     Kontrola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
     Cieľ kontroly:   preveriť plnenie opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných 
v roku 2016. 
Kontrolné zistenia, prijaté opatrenia a ich plnenie: 
1. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta za rok 2014  
     (vykonaná v dňoch 11.1.-29.1.2016)  
      kontrolovaný subjekt: Súkromná materská škola Karola Verčimáka, Sv. Jakuba 28,    
      Bardejov 
Cieľ kontroly:  preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou 
dotácie na mzdy a prevádzku.  
Kontrolou bolo zistené: 
     Dotácia poskytnutá v roku 2014 pre Súkromnú MŠ K. Verčimáka, sv. Jakuba 28, Bardejov bola 
čerpaná v súlade s § 6 ods. 12 zákona č.  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej 
dotácie medzi Mestom Bardejov a Súkromnou materskou školou K. Verčimáka. Bol dodržaný účel 
použitia dotácie, z väčšej časti išlo o úhradu miezd a odvodov zamestnancov a časť bola použitá na 
úhradu prevádzkových nákladov. 
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky,  nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
2. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta za rok 2014  
     (vykonaná v dňoch 15.1.-20.2.2016)  
      kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 12,   
      Bardejov  
Cieľ kontroly:  preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou 
dotácie na mzdy a prevádzku.  
Kontrolou bolo zistené: 
     Dotácia poskytnutá v roku 2014 pre ZŠsMŠ bl. Zefyrína na financovanie mzdových 
a prevádzkových nákladov MŠ, ŠKD a ŠJ  bola čerpaná v súlade s § 6 ods. 12 zákona č.  596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie medzi Mestom Bardejov a ZŠsMŠ, Poštárka 12, 
Bardejov. Bol dodržaný účel použitia dotácie, z väčšej časti išlo o úhradu miezd a odvodov 
zamestnancov a časť bola použitá na úhradu prevádzkových nákladov.  
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Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
3. Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta za rok 2014  
     (vykonaná v dňoch 15.2.-15.3.2016)  
      kontrolovaný subjekt: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany    
     22, Raslavice, sídlo v roku 2014: Andraščíkova 3, Bardejov 
Cieľ kontroly:  preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou 
dotácie na mzdy a prevádzku.  
Kontrolou bolo zistené: 
     Zriaďovateľ:  CESTY NÁDEJE, Andraščíkova 3, 085 01 Bardejov 
Dotácia poskytnutá v roku 2014 pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva bola 
použitá na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov v súlade s § 6 ods. 12 zákona č.  
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie, uzatvorenou medzi Mestom Bardejov 
a zriaďovateľom CESTY NÁDEJE, Andraščíkova 3, Bardejov.  
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobodnom prístupe  
    k informáciám 
    (vykonaná v dňoch 11.4.-29.4.2016) 
      kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:  preveriť, ako sa v kontrolovanom subjekte dodržiavajú príslušné ustanovenia  
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich povinnosť sprístupňovania informácií na 
žiadosť, a to: 
- vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní, 
- zachovávanie zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní žiadostí vrátane  zabezpečenia       
resp. vyhotovenia príslušných písomností, 
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí. 
Kontrolné zistenia:    
1. Evidencia žiadosti nespĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, neobsahuje údaje týkajúce sa 
výsledku vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia al. postúpenie žiadosti). 
V kolónke podanie opravného prostriedku je zaznamenané kto žiadosť vybavil, nie skutočnosti 
týkajúce sa podania opravného prostriedku.  
2. Kontrolovaný subjekt nevedie osobitnú evidenciu žiadostí na jednotlivých zložkách úradu.  
3. Kontrolovaný subjekt pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií nepostupoval dôsledne v 
súlade s § 14 ods. 2 a ods. 3 zákona o slobode informácií, niektoré žiadosti neobsahovali zákonom 
predpísané náležitosti a to: 
- správne označenie povinnej osoby,  
- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
- spôsob sprístupnenia informácií. 
     Až v 21 žiadostiach chýbalo označenie povinnej osoby, resp. bola označená nesprávne. 
Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií uvádza povinné osoby pre sprístupňovanie 
informácií . V prípade samosprávy je to obec, mesto a nie mestský úrad alebo primátor mesta. 
V dvoch žiadostiach nebola uvedená adresa pobytu, resp. sídla žiadateľa, v dvoch žiadostiach nebol 
uvedený spôsob sprístupnenia informácií. Napriek chýbajúcim údajom povinná osoba žiadateľa 
nevyzvala o doplnenie neúplnej žiadosti.  
Opatrenia: 
1. Pri evidovaní žiadostí o poskytnutie informácií dôsledne postupovať v súlade s príslušnými 
stanoveniami zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice č. 1/2006 
k uplatňovaniu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. 
Plnenie: Pri evidovaní žiadostí organizácia (mesto) postupuje v zmysle ustanovení zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice č. 1/2006.   
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2. Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií dodržiavať ustanovenia § 14 ods. 2 a ods. 3 zák. 
č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice č. 1/2006 k uplatňovaniu 
zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.  
Plnenie: Pre všetkých zamestnancov Mestského úradu v Bardejove bol zaslaný mail, v ktorom 
boli zamestnanci upozornení na dôsledné dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám a Smernice č. 1/2006 k uplatňovaniu zák. č. 211/2000 pri vybavovaní žiadosti 
o sprístupnenie informácií s upozornením na zistené nedostatky. 
              
5. Kontrola plnenia Zmluvy o podpore investície č. MBJ-BEN-ZPI/08 medzi Mestom  
    Bardejov a BARDENERGY, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov – príspevok finančnou     
    čiastkou na rozvojové aktivity mesta Bardejov v súlade s Čl. III, bod 14 Zmluvy za  
    obdobie rokov 2009 – 2016 
    (vykonaná v dňoch 4.5.-31.5.2016) 
    kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:  preveriť plnenie Čl. III bod 14 Zmluvy o podpore investície medzi Mestom Bardejov 
a obchodnou spoločnosťou Bardenergy, s.r.o., podpísanej primátorom mesta dňa 30.4.2008, 
schválenej uznesením mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 36/2008 zo dňa 24.4.2008. 
Kontrolné zistenia: 
1. Zo strany Bardenergy, s.r.o. neboli dodržané zmluvné podmienky obsiahnuté v Zmluve o podpore 
investície č. MBJ-BEN-ZPI/08 bod 14 – prispieť finančnou čiastkou najneskôr do 31.3. príslušného 
roka. V rokoch 2012, 2014 a 2015 bola úhrada zrealizovaná až po termíne splatnosti. 
Opatrenia: 
1. Upozorniť spoločnosť Bardenergy, s.r.o. na nedodržanie termínu splatnosti finančného   príspevku 
vyplývajúceho zo Zmluvy o podpore investície. 
Plnenie: Každoročne začiatkom roka je spoločnosť Bardenergy, s.r.o. písomne upovedomená 
o konkrétnej výške a termíne splatnosti záväzku vyplývajúceho  zo  Zmluvy o podpore investície 
č. MBJ-BEN-ZPI/08 bod 14.  
 
6. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy - daň za    
    ubytovanie za rok 2015  
    (vykonaná v dňoch 1.6.-30.6.2016) 
    kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:   plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy - daň za ubytovanie 
za rok 2015.  
Kontrolou bolo zistené: 
     Rozhodnutia na vyrubenie dane za ubytovanie na rok 2015 sú vydávané v súlade so zák. č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní. Vydané 
rozhodnutia obsahujú všetky náležitosti v zmysle § 63 ods. 3 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok). Na vydaných  rozhodnutiach je vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť 
rozhodnutia v súlade s § 63  zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní. 
     Náležitosti týkajúce sa rozsahu a spôsobu vedenia preukaznej evidencie na účely dane za 
ubytovanie, t.j.  registračné listy  k dani za ubytovanie, ohlásenie zmeny daňovej povinnosti, hlásenia 
o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí sú dodržiavané v zmysle príslušného VZN.            
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
7. Kontrola prevodu majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa za obdobie r. 2015 a I.  
    polrok 2016 
    (vykonaná v dňoch 6.7.-31.8.2016) 
    kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:    preverenie dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
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Kontrolou bolo zistené: 
     Pri prevodoch majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov bol zámer previesť majetok týmto spôsobom zverejnený najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, 
osobitný zreteľ je v každom prípade zdôvodnený, v každom prípade je vyhotovený aj znalecký 
posudok, o takomto prevode sa hlasovalo osobitne, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný až po prevedení úhrady celej 
kúpnej ceny, resp. doplatku pri zámene nehnuteľností, resp. pri podpísaní zámennej zmluvy, ak si 
Mesto a dotyčný subjekt nedoplácali. V uznesení o schválení predaja majetku je uvedená skutočnosť, 
že prevod vlastníctva majetku mesta sa realizoval podľa § 9a ods.8 zákona o majetku obcí (dôvod 
hodný osobitného zreteľa). Hlasovanie poslancov MsZ prebehlo v trojpätinovej väčšine všetkých 
poslancov za prevod majetku. 
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
8. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených    
    v roku 2015 a v I. polroku 2016 
    (vykonaná v dňoch 6.9.-12.10.2016) 
    kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:    kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti uzatvárania dohôd o prácach 
vykonaných mimo pracovného pomeru, (ďalej práce vykonávané mimo PP), overenie zákonnosti a 
správnosti spôsobu uzatvárania dohôd o prácach vykonaných mimo PP a spôsob ich evidencie.  
Kontrolou bolo zistené:      
     Za kontrolované obdobie roku 2015 a  I. polrok 2016  mesto Bardejov uzatvorilo 187 dohôd 
o prácach vykonávaných mimo PP. Uzatvorené dohody boli súčasťou príslušných spisov,  ktoré okrem 
konkrétnych dohôd obsahovali pracovné výkazy, evidenciu dochádzky,  mesačné výkazy, zoznam 
pracovníkov vyplatených na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti podľa 
jednotlivých mesiacov, resp. vyúčtovanie za doručovanie zásielok podľa jednotlivých mesiacov, na 
základe ktorých mzdová účtovníčka vyplácala odmeny za práce vykonané podľa predmetných dohôd.  
     Mesto nemá vydanú vnútornú organizačnú normu, predmetom ktorej by bolo určenie systému a 
pravidiel odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP. Z 
materiálov predložených ku kontrole nebolo možné zistiť, akým spôsobom bola určená výška odmeny 
v jednotlivých dohodách, ani správnosť jej určenia, ani správnosť rozsahu práce. Mesto sa striktne 
pridržiava ustanovení Zákonníka práce, t.j. odmenu dohodne zamestnávateľ a fyzická osoba pri 
uzatváraní dohody, až na dohody uzatvorené pre činnosť ZPOZ-ov, ktoré  sa  riadia Zásadami 
odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov. Efektívne 
vynaloženie finančných prostriedkov a ich čerpanie na dohody o prácach vykonávaných mimo PP by 
bolo možné overiť až po zjednotení účtovania výdavkov všetkých dohôd: položky 637 027, 637 026 
a 637 002 a zavedení napr. minimálnej hodinovej sadzby. 
Opatrenia:  
      Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
9. Kontrola dodržiavania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania  
    psov na území mesta Bardejov 
    (vykonaná v dňoch 3.10.-31.10.2016) 
    kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:    preverenie dodržania VZN mesta č. 144/2014 o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta Bardejov. Toto VZN mesta Bardejov bolo schválené MsZ dňa 25.9.2014 uzn. č. 
83/2014 a nadobudlo účinnosť dňa 10.10.2014. Zároveň sa zrušilo VZN mesta Bardejov č. 46/2003 
o chove psov na území mesta Bardejov. Nariadenie bolo prijaté v súlade so zákonom NR SR č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
Kontrolné zistenia:      
1. Chýba označenie vstupov na verejné športové ihriská, vstup do areálov materských škôl a 
základných škôl, kde je zakázané vstupovať so psom, nie sú označené grafickou značkou. 
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2. Špeciálne koše na psie exkrementy v meste nie sú rozmiestnené, na výkaly psov slúžia kontajnery  
na komunálny odpad.          
Prijaté opatrenia: 
1. Upozorniť správcov športovísk o umiestnenie grafických značiek „zákaz vstupu so psom“. 
2. Mesto Bardejov ako správca materských škôl zabezpečí umiestnenie grafických značiek 
v materských  školách. 
Plnenie: Mesto Bardejov, oddelenie životného prostredia, mailom upozornilo dotknuté subjekty, 
aby na verejne prístupných miestach, napr.  verejné športové ihriská, materské školy, základné 
školy, zabezpečili doplnenie, resp. umiestnenie chýbajúcich (grafických) značiek „Vstup so psom 
zakázaný“, resp. „ Voľný pohyb psa zakázaný“. 
 
10. Kontrola nakladania s majetkom mesta - výdavky na prevádzku a opravy mestských  
      bytov. 
      (vykonaná v dňoch 7.11.-30.11.2016) 
       kontrolovaný subjekt: Mesto Bardejov, Mestský úrad, Radničné námestie č. 16, Bardejov 
Cieľ kontroly:  Dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta pri správe majetku mesta (hospodárnosť, oprávnenosť a efektívnosť 
vynakladania finančných prostriedkov na opravy a údržbu mestských bytov). 
Kontrolou bolo  zistené:      
     Správu mestských nájomných bytov vykonáva Spol. BARDBYT, s.r.o., Bardejov na základe 
Zmluvy o výkone správy č. 1000/2004-majetk. zo dňa 12.4.2004, ktorou mesto Bardejov poveruje 
správcovskú organizáciu zabezpečovaním prevádzky, údržby a opráv bytov, spoločných častí 
a spoločných zariadení mestských nájomných bytov bytového domu na ul. J. Grešáka č. 25, 26, 27, 28, 
29, 30 (129 nájomných bytov v B15 a B16) v Bardejove. Okrem toho BARDBYT, s.r.o., na základe 
zmluvy o užívaní, spravuje nájomné mestské byty v iných bytových domoch na  sídl. Vinbarg – L. 
Novomeského, A. Svianteka, na sídl. Poštárka, v Dlhej Lúke, Radničnom námestí, Nový sad, 
Gorlická, Ťačevská, Pod Papierňou a iné.  
     V roku 2015 boli výdavky na opravy a údržbu čerpané na 93,8 %, t.j. vo výške 15 774,32 Eur a za 
obdobie v roku 2016, k 30.9.2016, boli čerpané na 54,4%, t.j. vo výške 11 589,51 Eur.  
     Okrem výdavkov na správu a opravy a údržbu nájomných bytov, ide  aj o ďalšie výdavky ako 
úroky z úveru, poplatky za šeky, revízie zariadení, poistné. 
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 
11. Kontrola príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na verejnú zeleň v m.p. Bapos   
      v roku 2016 
      (vykonaná v dňoch 12.12.-31.12.2016) 
      kontrolovaný subjekt: Bapos, m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 
Cieľ kontroly:  Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania účelu použitia finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na verejnú zeleň v roku 2016.  
Kontrolou bolo  zistené:  Príspevok na verejnú zeleň  poskytuje mesto z rozpočtu v rámci programu - 
Životné prostredie a územný plán mesta vo forme preddavku vo výške 85 %.  Po odsúhlasení 
vyúčtovania predloženého m.p. Bapos, mesto doplatí do výšky 100 % schváleného (resp. upraveného) 
rozpočtu. Preddavok sa poskytuje v zmysle Smernice pre poskytovanie príspevku mesta pre m.p. 
Bapos.   
Opatrenia:  
     Kontrolou neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné prijať opatrenia. 
 

II. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákonných ustanovení pri tvorbe 
a použití fondov mesta 
(Kontrola vykonaná v dňoch 2.10. - 30.11.2017) 
kontrolovaný subjekt:  
                           Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov  
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     Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
     Cieľ kontroly:  preveriť súlad tvorby a použitia peňažných fondov v účtovníctve mesta 
s príslušnými právnymi predpismi, napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zákon č. 152/1994 o sociálnom fonde, zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 
Fondy v účtovníctve mesta v roku 2017: 
- Rezervný fond bežného rozpočtu 
- Rezervný fond kapitálového rozpočtu 
- Rezervný fond odpadov 
- Rezervný fond bytov Vinbarg 
- Sociálny fond – MsÚ 
- Sociálny fond – školstvo 
- Fond ochrany prírody 
- Fond spolufinancovania grantov a projektov 
 
Rezervný fond - spoločný účet fondov 
od 1.4.2017 RF Odpady 
  /v Eur/ b.účet 0456174017/5600 

Počiatočný stav k 1.1.2017 27 609,96 

Tvorba 0,00 

Čerpanie 0,00 

Prevod na nový účet RF bež. rozpočtu 1 132,13 

Prevod na nový účet RF kapit. rozpočtu 538,03 

Prevod na nový účet RF Byty  21 483,84 

Zostatok k 31.10.2017 - účet RF Odpady 4 455,96 
     Do 31.3.2017 bol v banke Dexia, a.s. vedený spoločný účet pre rezervný fond bežného rozpočtu, 
kapitálového rozpočtu, bytov a odpadového hospodárstva. 
Od 1.4.2014 je každý fond na samostatnom účte tak, ako to vyplýva zo Zásad tvorby a použitia 
peňažných fondov mesta Bardejov. Po prevode prostriedkov na samostatné účty na tomto účte ostali 
len nevyčerpané prostriedky vytvorené na účel rezervy pre odpadové hospodárstvo. Vo fonde 
odpadového hospodárstva neboli v roku 2017 vytvorené ani čerpané finančné prostriedky.  
 
Rezervný fond bež. rozpočtu a kapit. 
rozpočtu od 1.4.2017 

 /v Eur/ b.účet 5125823441/0900 

Počiatočný stav k 1.1.2017 0,00 

Tvorba  486 416,44 

Čerpanie 387 539,86 

Príjem zo spoloč. účtu - RF kapit.rozp.v Dexia 538,03 

Príjem zo spoloč. účtu - RF bež.rozp. v Dexia 1 132,13 

Zostatok k 31.10.2017 100 546,74 
     Rezervný fond sa vytvára z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu, 
v roku 2016 bolo z prebytku hospodárenia do fondu pridelených 486 416,44 Eur v súlade s uzn. MsZ 
č. 18/2017 zo dňa 30.3.2017.  Finančné prostriedky boli na začiatku roka na bankovom účte v banke 
Dexia, a.s., v priebehu roka prevedené na novozaložený samostatný bankový účet v SLSP, a.s. 
Čerpanie fondu bežného a kapitálového rozpočtu: 
- p72/2017 –   výkup bývalej psychiatrie 134 000,00 
- p109/2017 – živičné úpravy mestských komunikácií 51 453,92 
- p160/2017 – rekonštrukcia chodníka kpt. Nálepku 13 899,06 
- p191/2017 – rekonštrukcia strechy zimného štadióna 44 687,35 
- p204/2017 – projekt. dokumentácia futbal. štadióna  9 480,00 
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- p225/2017 – výkup bývalej psychiatrie 134 000,00 
- poplatky banke 19,53 
Spolu: 387 539,86 
 
Sociálny fond MŠ do 31.3.2017 
 od 1.4.2017 Rezervný fond Byty 

  /v Eur/ 
b.účet 0456176020/5600     do 

31.3.2017 Soc.f. MŠ 
b.účet 0456176020/5600        
od 1.4.2017 Rezerv.f. Byty 

Počiatočný stav k 1.1.2017 4 700,58 0 

Tvorba SF MŠ do 31.3.2017 1 706,87 0 

Čerpanie SF MŠ do 31.3.2017 2 060,80 0 

Prevod na nový účet SF MŠ 4 346,65   

Príjem zo spoločného účtu - Byty   21483,84 

Zostatok k 31.10.2017 0,00 21483,84 
     Na tomto účte boli do 31.3.2017 finančné prostriedky sociálneho fondu materských škôl, od 1.4. 
boli prostriedky prevedené na nový účet v SLSP, a.s. a účet slúži ako Rezervný fond – Byty. 
V rezervnom fonde Byty v roku 2017 nebola tvorba ani čerpanie. 
Sociálny fond MŠ od 1.4.2017 

  /v Eur/ b.účet 5125823070/0900           

Počiatočný stav k 1.1.2017 0,00 

Tvorba SF MŠ od 1.4.2017 6 511,39 

Čerpanie SF MŠ od 1.4.2017 5 547,69 

Príjem zo spoloč. účtu - Soc.fond MŠ do 31.3. 4 346,65 

Zostatok k 31.10.2017 5 310,35 
     Novozaložený účet v SLSP, a.s. od 1.4.2017 - Sociálny fond MŠ bol tvorený z miezd 
zamestnancov MŠ, čerpanie bolo podľa rozpočtu, schváleného ZO odborov MŠ – príspevok na 
stravovanie, dopravné, výdavky na občerstvenie, regeneráciu pracovnej sily, darčekové šeky. 
Sociálny fond - MsÚ (v mes. 3/2017 zmena banky) 

  /v Eur/ 
b.účet 0456171019/5600 

do 31.3.2017 
b.účet 5125821702/0900 

od 1.4.2017 

Počiatočný stav k 1.1.2017 9 920,54 0,00 

Tvorba  4 256,06 18 431,47 

Čerpanie 4 134,30 17 490,32 

Prevod na nový účet v SLSP 10 042,30   

Príjem z predošlého účtu v banke Dexia   10 042,30 

Zostatok k 31.10.2017 0,00 10 983,45 
     Finančné prostriedky soc. fondu MsÚ sa presunuli z banky Dexia, a.s. do SLSP, a.s. 
Tvorba pozostávala z povinného prídelu z miezd, z výsledku hospodárenia za rok 2016 neboli 
pridelené žiadne finančné prostriedky, uzn. MsZ č. 18/2017 zo dňa 30.3.2017 nebol schválený prídel 
do sociálneho fondu z prebytku hospodárenia. Čerpanie sa realizuje podľa rozpočtu, schváleného ZO 
odborov zamestnancov Mesta – mestského úradu, mestskej polície a územných detských jaslí. 
 
Fond ochrany prírody 

  /v Eur/ b.účet 2957706383/1100 

Počiatočný stav k 1.1.2017 2 123,40 

Tvorba  199 929,79 

Čerpanie 48 942,85 

Zostatok k 31.10.2017 153 110,34 
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     Do fondu boli pridelené finančné prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2016, schválený uzn. 
MsZ č. 18/2017 zo dňa 30.3.2017 vo výške 199 929,79 Eur. 
Čerpanie fondu ochrany prírody: 
- p108/2017 – výkup pozemkov 3 529,24 
- p119/2017 – ZUŠ M.Vileca výkup pozemkov 17 680,00 
- p219/2017 – príspevok pre Bapos - zeleň 22 950,00 
- p238/2017 – príspevok pre Bapos - zeleň   4 050,00 
- p246/2017 – výkup pozemkov 733,61 
Spolu: 48 942,85 
Fond spolufinancovania grantov a projektov 

  /v Eur/ b.účet 0456171035/5600 

Počiatočný stav k 1.1.2017 214,92 

Tvorba  200 000,00 

Čerpanie 16 760,00 

Zostatok k 31.10.2017 183 454,92 
     Do fondu boli pridelené finančné prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2016, schválený uzn. 
MsZ č. 18/2017 zo dňa 30.3.2017 vo výške 200 tis. Eur. 
Čerpanie fondu spolufinancovania grantov: 
- p201/2017 -  MŠ Komenského 24 – spolufin. Detský raj 5 880,00 
                     -  MŠ Vinbarg – zníž. Energet. náročnosti 5 880,00 
                     -  MŠ Vinbarg – rozšírenie kapacity  5 880,00 
                        Spolu: 16 760,00 
 
Rekapitulácia bankových účtov fondov: 
- b.účet 0456174017/5600 - K 1.1.2017 bol spoločným účtom pre rezervný fond bežného  
   rozpočtu, kapitálového rozpočtu, RF Byty, RF Odpady. Od 1.4.2017 boli otvorené nové  
   účty na každý fond zvlášť, na tomto účte ostal RF Odpady, 
- b.účet 5125823441/0900 – Účet pre fond bežného a kapitálového rozpočtu, otvorený od  
   1.4.2017, 
- b.účet 0456176020/5600 – K 1.1.2017 účet sociálneho fondu MŠ, od 1.4.2017 slúži ako účet  
   RF Byty, na účely sociálneho fondu MŠ bol zriadený nový účet, 
- b.účet 5125823070/0900 –Účet sociálneho fondu MŠ od 1.4.2017, 
- b.účet 5125821702/0900 – Účet sociálneho fondu MsÚ od 1.4.2017, 
- b.účet 0456171019/5600 – Účet sociálneho fondu MsÚ do 31.3.2017, zrušený, 
- b.účet 2957706383/1100 – Účet fondu ochrany prírody, 
- b.účet 0456171035/5600 – Účet na spolufinancovanie grantov. 
 
Záver 
     Tvorba a čerpanie fondov mesta sa realizovala podľa Zásad tvorby a použitia peňažných 
fondov mesta Bardejov platných od 1.1.2017 a príslušných zákonov. Finančné prostriedky zo 
spoločného účtu pre viaceré fondy boli  priebehu roka presunuté na samostatné bankové účty 
v súlade s cit. Zásadami. 
Z prebytku hospodárenia za rok 2016 boli pridelené prostriedky do RF bežného i kapitálového 
rozpočtu, RF ochrany prírody a RF spolufinancovania grantov. 
     Účet fondu na obnovu a záchranu pamiatok nie je vytvorený, nie sú ani prostriedky pre 
udržiavanie tohto fondu. 
     Kontrolou dodržiavania a uplatňovania zákonných ustanovení pri tvorbe a použití fondov 
mesta neboli zistené nedostatky vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu. 
. 
V  Bardejove  dňa 6.3.2018                                                              
                                                                                                           Mgr. Vladimír Harajda  
                                                                                                             hlavný kontrolór mesta 
Tento materiál obsahuje 8 strán textu 


