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V súlade s § 18f písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu 

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín  

za 1. polrok 2022 

 

 

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín realizoval kontrolnú činnosť v prvom 

polroku 2022 v súlade s  Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín                       

na obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022. Plán kontrolnej činnosti bol schválený 

Uznesením č. 1095 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 01.12.2021.   

Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2022 bol zameraný na kontrolu 

plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za prvý polrok 2022, kontrolu dodržiavania 

všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov Mesta Trenčín pri vybavovaní 

sťažností a petícií so zameraním na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov, kontrolované obdobie - rok 2020, kontrolu plnenia opatrení prijatých              

na nápravu zistených nedostatkov z vybraných vykonaných kontrol z kontrolovaného 

obdobia v roku 2020, kontrolu stavu a vývoja dlhu Mesta Trenčín za obdobie 2020, 

kontrola dodržiavania § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a kontrolu v súlade s § 18f ods. 1 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 

k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 pred jeho schválením v zastupiteľstve - 

kontrola dodržania zákonom stanovených náležitostí záverečného účtu podľa § 16 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého polroka 2022 zohľadňoval počet kontrol 

v nadväznosti na plnenie ďalších úloh (odborné stanoviská, správy, vedenie centrálnej 

evidencie sťažností a petícií, evidencia a vyhodnocovanie podnetov a ostatné kontrolné 

činnosti) v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a útvaru hlavného 

kontrolóra.  

 

V prvom polroku 2022 bolo vykonaných 5  kontrol, a to:  

   

1. Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za prvý polrok 2022. 

Pravidelná kontrola vykonávaná v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov 

Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností a petícií so zameraním na dodržiavanie 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona                     

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Kontrolované 

obdobie - rok 2020. 
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Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či útvary mesta postupujú pri vybavovaní 

sťažností a petícií v súlade s platnou legislatívou, t. j. zákonom o sťažnostiach, 

zákonom o petíciách a zároveň internými predpismi mesta.  

 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov                                      

z vybraných vykonaných kontrol z kontrolovaného obdobia v roku 2020. 

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie opatrení, ktoré kontrolované subjekty 

prijali na odstránenie nedostatkov zistených z vykonaných kontrol.   

 

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Trenčín za obdobie 2020, kontrola 

dodržiavania § 17 od. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov. 

Účelom kontroly bolo sledovať vývoj dlhu mesta v súlade s § 17 ods. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

5. Kontrola v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov k návrhu záverečného účtu mesta                        

za rok 2021 pred jeho schválením v zastupiteľstve - kontrola dodržania zákonom 

stanovených náležitostí záverečného účtu podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Cieľom kontroly bolo overenie súladu a postupov záverečného účtu mesta. Kontrola 

príjmov, výdavkov, finančných operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, zostavenia záverečného účtu mesta.  

 

 

Poradie  kontrol v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín nemalo   

pre výkon kontroly záväzný charakter. 

Z celkového počtu 5 vykonaných kontrol v prvom polroku 2022 bolo:  

➢ 5 kontrol ukončených záznamom v súlade s ustanovením čl. 12  Smernice primátora 

Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín. 

 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2022 bol splnený. 

 

A.  Kontroly 

 
 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone finančných kontrol, kontrole plnenia opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov, kontrole dodržiavania všeobecne záväzných 

predpisov pri vybavovaní sťažností a petícií a kontrole vybraných uznesení postupoval 

podľa pravidiel, ktoré ustanovuje Smernica primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej 

činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 
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1. Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva                 

v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

za prvý polrok 2022. 

 
Kontrolovaný subjekt:       Mestský úrad Trenčín 

Kontrolované obdobie:       1. polrok 2022 

 

Predmetom a účelom kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva bolo preverenie 

plnenia prijatých ukladacích uznesení v prvom polroku 2022 a kontrola plnenia ukladacích 

uznesení, ktoré zostali v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. Ďalej preverenie postupu        

pri oprave chýb v uzneseniach Mestského zastupiteľstva v Trenčíne s cieľom zabezpečenia 

formálno-právnej čistoty v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady 

a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - Príkaz prednostu MsÚ č. 13/2007, ktorý bol 

novelizovaný Príkazom prednostu MsÚ č. 2/2015 s účinnosťou od 01.03.2015.  
 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín (ďalej len Smernica ÚHK).  

 

Priebeh kontrolnej akcie 

 

Kontrolná skupina preverila v rámci predmetnej kontroly plnenie prijatých uznesení 

Mestského zastupiteľstva  prijatých v 1. polroku 2022. 

 

V kontrolovanom období sa konali 4 zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne, a to: 

• zasadnutie MsZ dňa 10. februára 2022 na ktorom bolo prijatých 35 uznesení, 

s poradovým číslom 1120 - 1154,  

• zasadnutie MsZ dňa 23. marca 2022 na ktorom bolo prijatých 50 uznesení, 

s poradovým číslom 1155 - 1204, 

• zasadnutie MsZ dňa 18. mája 2022 na ktorom bolo prijatých 69 uznesení, 

s poradovým číslom 1205 - 1273, 

• zasadnutie MsZ dňa 22. júna 2022 na ktorom bolo prijatých 58 uznesení, s poradovým 

číslom 1274 – 1331. 

 

Spolu bolo prijatých 212 uznesení s poradovým číslom 1120 – 1331, v rámci prijatých 

uznesení bolo:  

➢ v časti MsZ schvaľuje: 155 uznesení,  

➢ v časti MsZ súhlasí: 8 uznesení, 

➢ v časti MsZ schvaľuje/schvaľuje: 6 uznesení, 

➢ v časti MsZ mení: 18 uznesení, 

➢ v časti MsZ berie na vedomie: 10 uznesení,  

➢ v časti MsZ schvaľuje/súhlasí: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ vyhlasuje/určuje/schvaľuje/schvaľuje/určuje/splnomocňuje/žiada: 1 

uznesenie, 

➢ v časti MsZ schvaľuje/volí: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ mení/schvaľuje/ruší: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ ruší: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ určuje/schvaľuje: 1 uznesenie, 
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➢ v časti MsZ určuje: 3 uznesenia, 

➢ v časti MsZ súhlasí/schvaľuje: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ berie na vedomie/schvaľuje/ukladá: 1 uznesenie, 

➢ v časti MsZ schvaľuje/ruší: 2 uznesenia, 

➢ v časti MsZ neschvaľuje: 1 uznesenie,  

➢ v časti MsZ schvaľuje/schvaľuje/schvaľuje: 1 uznesenie. 

 

1. Kontrola plnenia splatných uznesení, prijatých na zasadaniach Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne v kontrolovanom období. 

 

V kontrolovanom období 1. polroka 2022 bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 22. júna 2022 prijaté ukladacie Uznesenie č. 1276 písm. C.: 

 

➢ Uznesenie č. 1276 

k Návrhu Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

A. B e r i e  n a  v e d o m i e:  

  

1. Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, 

oddelenia územného plánovania č. OU-TN-OVBP1-2022/008173-009/KŠ k Návrhu 

Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín podľa § 25 zákona č. 50/76 Zb., 

v znení neskorších predpisov. 

2. Dôvodovú správu k predkladanému Návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta 

Trenčín.  

 

    B.  S c h v a ľ u j e: 

   

1. Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín - Grafická , Textová časť                          

a Záväzná časť.  

2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmien                

a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012         

o Územnom pláne mesta Trenčín  

 

     C.  U k l a d á:  

     

1. Útvaru územného plánovania uloženie Územného plánu mesta Trenčín v zmysle § 28 

zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov.  

 

Plnenie uznesenia: 

Uznesenie č. 1276 v bode C., schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne                       

dňa 22. júna 2022 má lehotu plnenia do 3 mesiacov odo dňa schválenia, t.j. do 22.09.2022. 

 

Uznesenie č. 1276, v bode C. zostáva v sledovaní.   
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2. Kontrola plnenia splatných uznesení, prijatých na zasadnutiach Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré zostali v sledovaní z predchádzajúcich období. 

 

Kontrolná skupina prekontrolovala plnenie splatných uznesení z predchádzajúcich 

období, a to: 

Zasadnutie MsZ dňa 02.07.2015 

➢ Uznesenie č. 161, bod b) 

• k Návrhu k postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované byty 

MsZ v Trenčíne  

a)  schvaľuje 

postup pri riešení bytových náhrad za reštituované byty v zmysle predloženého materiálu. 

b)  odporúča 

primátorovi Mesta Trenčín, aby sa v súlade so schváleným postupom začali uskutočňovať 

potrebné kroky a rokovania vedúce ku kúpe bytov do vlastníctva mesta (zo zdrojov dotácie 

na zabezpečenie bytových náhrad, žiadosť o dotáciu podá mesto) a to tak, aby sa                      

na základe tejto kúpy mohli následne uspokojiť nároky 27 oprávnených žiadateľov, 

konkrétne žiadateľov v  zmysle Zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú 

náhradu v zmysle zákona č.260/2011 Z. z., ktorý vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8              

v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z. 

 

c) schvaľuje 

 

podanie žiadostí Mesta Trenčín o dotáciu na zabezpečenie bytových náhrad v zmysle 

zákona č.261/2011 Z.z., v rozsahu potrebnom na kúpu bytov do vlastníctva mesta tak, aby 

sa na základe tejto kúpy mohli následne uspokojiť nároky 27 oprávnených  žiadateľov, 

konkrétne žiadateľov v zmysle Zoznamu žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú 

náhradu v  zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8           

v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z. 

 

Plnenie uznesenia: 

Z celkového počtu 27 oprávnených žiadateľov a schválených bytových náhrad                       

za reštituované byty bolo na zasadaniach MsZ doteraz schválených na odkúpenie 21 bytov:  

• na zasadnutí MsZ dňa 02.07.2015 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného 

nájomného bytu, 

• na zasadnutí MsZ dňa 10.08.2015 bola schválená kúpa 7 bytov ako náhradných 

nájomných bytov, 

• na zasadnutí MsZ dňa 16.09.2015 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných 

nájomných bytov, 

• na zasadnutí MsZ dňa 21.10.2015 bola schválená kúpa 3 bytov ako náhradných 

nájomných bytov, 

• na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2015 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných 

nájomných bytov, 

• na zasadnutí MsZ dňa 17.02.2016 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného 

nájomného bytu, 

• na zasadnutí MsZ dňa 08.06.2016 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných 

nájomných bytov, 

• na zasadnutí MsZ dňa 28.09.2016 bola schválená kúpa 1 bytu ako náhradného 

nájomného bytu, 
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• na zasadnutí MsZ dňa 02.11.2016 bola schválená kúpa 2 bytov ako náhradných 

nájomných bytov. 

 

Z celkového počtu 21 bytov, ktorých kúpa bola schválená MsZ, je vo vlastníctve mesta                 

19 bytov. 21 náhradných nájomných bytov bolo odovzdaných nájomcom do užívania.                

1 byt schválený na zasadnutí MsZ dňa 08.06.2016 bol nájomcom odovzdaný a následne 

bol nájomcami odmietnutý, tento byt prešiel pod pôsobnosť zákona č. 443/2010 Z. z. a stal 

sa nájomným bytom. Jeden z nájomcov 2-izb. náhradného nájomného bytu požiadal o jeho 

odkúpenie a prevod bytu bol zrealizovaný v júli 2021. 1 byt schválený na zasadnutí MsZ               

dňa 02.11.2016 bol nájomcom vrátený mestu a následne bol odovzdaný do užívania 

ďalšiemu nájomcovi v zmysle usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky. To znamená, že náhradných nájomných bytov je 19. 

 

V marci 2019 bol Mestu Trenčín odovzdaný 1 náhradný nájomný byt po predchádzajúcich 

nájomcoch. Odovzdanie bytu do užívania ďalšiemu oprávnenému žiadateľovi prvému 

v poradí bolo v štádiu realizácie, avšak oprávnený žiadateľ byt neprevzal a k 19.10.2020 

došlo k vyradeniu/vyčiarknutiu tohto žiadateľa zo zoznamu žiadateľov, následne bol 

oslovený oprávnený žiadateľ – ďalší v poradí, ktorý oznámil odmietnutie bytu a týmto mu 

zanikol nárok na náhradný nájomný byt ku dňu 19.03.2021. Bol teda spustený proces 

pridelenia bytu  oprávneným žiadateľom ďalším v poradí. Týmto bol odovzdaný                         

do užívania dňa 25.06.2021.  

 

V novembri 2019 bolo Mestu Trenčín oznámené úmrtie nájomcu jedného z náhradných 

nájomných bytov. Tento byt mal byť odovzdaný Mestu Trenčín v januári 2020 a následne 

pridelený ďalšiemu oprávnenému žiadateľovi, ale byt odovzdaný nebol z dôvodu 

oznámenia prechodu nájmu. Vec bola postúpená na útvar právny. K odovzdaniu bytu 

Mestu Trenčín došlo dňa 17.05.2021 a bol spustený proces pridelenia bytu oprávnenému 

žiadateľovi ďalšiemu v poradí, ktorý bol odovzdaný do užívania oprávnenému žiadateľovi 

ďalšiemu v poradí, a to dňa 01.03.2022. 

 

Mesto Trenčín teda disponuje 19 náhradnými nájomnými bytmi, vybavilo 25 žiadostí               

(z toho 3 žiadatelia boli vyčiarknutí zo zoznamu) a zostáva mu zabezpečiť náhradné 

nájomné byty pre 2 oprávnených žiadateľov. 

 

Splatné Uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré zostalo v sledovaní Útvaru 

hlavného kontrolóra, č. 161, bod b) zo dňa 02.07.2015, bolo priebežne plnené 

a zostáva naďalej v sledovaní Útvaru hlavného kontrolóra.  

 

3. Kontrola opráv uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín boli vykonávané opravy chýb v uzneseniach 

mestského zastupiteľstva v súlade s Postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej 

rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, schváleným Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne č. 102 zo dňa 28.06.2001, s účinnosťou od 28.06.2001, 

novelizácia bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 40, bod 6 zo dňa 

25.02.2015, s účinnosťou od 25.02.2015.  

K zabezpečeniu jednotnej aplikácie tohto postupu bol vydaný Príkaz prednostu 

Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej 
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rady a Mestského zastupiteľstva, s účinnosťou od 01.09.2007, novelizovaný bol Príkazom 

prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 2/2015 s účinnosťou 01.03.2015. 

Účelom Postupu pri oprave chýb bolo zabezpečenie formálno-právnej čistoty, ako aj 

zjednodušenie opravného procesu pri odstraňovaní chýb v týchto uzneseniach, keďže              

v procese prípravy, prerokovávania a  prijímania uznesení Mestským zastupiteľstvom              

v Trenčíne mohlo dôjsť k chybám, spôsobeným nesprávnym písaním, počítaním a  inými 

zrejmými nesprávnosťami, ktoré mohli mať alebo nemali vplyv na pôvodný zámer, 

schválený príslušným uznesením na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo 

povinností dotknutých subjektov.  

 

V kontrolovanom období boli vykonané 3 opravy uznesení Mestského 

zastupiteľstva: 

 

• Uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1169 bod B) zo dňa 23.03.2022. Oprava bola vykonaná                  

dňa 11.04.2022 s účinnosťou od 20.04.2022, na základe zamestnanca Útvaru majetku 

mesta MsÚ v Trenčíne v procese prípravy Zmluvy o zriadení vecného bremena zistil, 

že v uznesení je formálna chyba, nesprávne uvedené podlomenia parciel (uvedené 

pôvodné parcely o výmere 9020 m2). K chybe došlo tým, že vlastník pozemkov C-KN                       

parc. č. 811/2 orná pôda o výmere 6777 m2 a C-KN parc. č. 811/5 o výmere 2243 m2 

dal Okresnému úradu v Trenčíne, odboru katastrálnemu na zápis geometrický plán, 

ktorým boli pôvodné parcely rozčlenené na C-KN parc. č. 811/2 orná pôda o výmere 

3850 m2, C-KN parc. č. 811/11 orná pôda o výmere 2760 m2, C-KN parc. č. 811/12 

orná pôda o výmere 94 m2, C-KN parc. č. 811/13 orná pôda o výmere 73 m2, C-KN 

parc. č. 811/5 orná pôda o výmere 1750 m2 a C-KN parc. č. 811/14 orná pôda 

o výmere 493 m2, v k.ú. Záblatie (výmera spolu predstavuje 9020 m2). Išlo o chybu 

v počítaní a písaní, ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer schváleného 

uznesenia, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností 

dotknutého subjektu. 

• Uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1163 bod A) zo dňa 23.03.2022. Oprava bola vykonaná                  

dňa 12.04.2022 s účinnosťou od 25.04.2022, na základe zamestnanca Útvaru majetku 

mesta MsÚ v Trenčíne v procese prípravy Nájomnej zmluvy zistil, že v uznesení je 

formálna chyba, nesprávne uvedená C-KN parcela 2337/2, správne mala byť 2237/2, 

k chybe došlo pri opisovaní parcely z projektovej dokumentácie pre stavebný objekt 

„SO spevnená plocha pre peších“. Išlo o chybu v počítaní a písaní, ktorej oprava 

nebude mať vplyv na pôvodný zámer schváleného uznesenia, ani na vznik, zmenu 

alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutého subjektu. 

• Uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1163 bod B) zo dňa 23.03.2022. Oprava bola vykonaná                  

dňa 12.04.2022 s účinnosťou od 25.04.2022, na základe zamestnanca Útvaru majetku 

mesta MsÚ v Trenčíne v procese prípravy Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zistil, že 

v uznesení je formálna chyba, nesprávne uvedená C-KN parcela 2337/2, správne mala 

byť 2237/2, k chybe došlo pri opisovaní parcely z projektovej dokumentácie                       

pre stavebný objekt „SO spevnená plocha pre peších“. Išlo o chybu v počítaní a písaní, 

ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer schváleného uznesenia, ani                     

na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutého subjektu. 

 

Kontrolou bolo zistené, že Opravy uznesení mestského zastupiteľstva nemali vplyv              

na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením, ani na vznik, zmenu alebo zánik 

akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutých subjektov.  
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Vyššie uvedené opravy uznesení mestského zastupiteľstva boli v súlade s čl. 2, ods.1 

písm. c) Postupu pri oprave chýb -  podpísané prednostom MsÚ a primátorom mesta                

a útvar právny v súlade s čl. 2 ods. 1 písm. d) Postupu pri oprave chýb v uzneseniach 

zabezpečil zverejnenie informácie o oprave uznesenia mestského zastupiteľstva 

prostredníctvom systémového oznamu v MIS a zabezpečil zverejnenie oprav uznesení 

z mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta. 

 

Záver ku kontrole plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení. 

 

Splatné Uznesenie č. 161 zo dňa 02.07.2015 v kontrolovanej časti b), ktoré odporúča 

primátorovi Mesta Trenčín, aby sa v súlade so schváleným postupom uskutočňovali 

potrebné kroky pri riešení bytových náhrad za reštituované byty, sa priebežne plní 

a zostáva naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra.  

 

Uznesenie č. 1276 zo dňa 22.06.2022 v kontrolovanej časti C., ktorá ukladá Útvaru 

územného plánovania uloženie Územného plánu mesta Trenčín v zmysle § 28 zákona                    

č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, bude splatné 22.09.2022 a zostáva 

v sledovaní Útvaru hlavného kontrolóra. 

 

Kontrolou postupu pri oprave uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne neboli 

zistené nedostatky, opravy boli vykonané v súlade s platným Postupom pri oprave chýb 

v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných 

predpisov Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností a petícií                         

so zameraním na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov. Kontrolované obdobie – rok 2020. 

 
Kontrolovaný subjekt:       Mestský úrad Trenčín 

Kontrolované obdobie:       Rok 2020 

 
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť, či útvary mesta postupovali pri vybavovaní 

sťažností a petícií v súlade s platnou legislatívou, t.j. so zákonom č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, a zároveň internými predpismi 

mesta. 

 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín (ďalej len Smernica ÚHK).  

 
1. Kontrola prijímania, evidovania, prešetrovania a vybavovania sťažností 

 

Kontrolná skupina preverila postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní 

sťažností zo zaevidovaných podaní z centrálnej evidencií sťažností. Kontrolovaným 

obdobím bol rok 2020. Kontrolná akcia bola zameraná na preverenie, či kontrolovaný 

subjekt postupoval v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Postup 
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zamestnancov mesta pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností mal 

kontrolovaný subjekt upravený v Smernici primátora mesta Trenčín č. 10/2012 

o sťažnostiach. 

Centrálnu evidenciu sťažností v Meste Trenčín v zmysle ustanovenia článku 7          

ods. 1 Smernice primátora mesta č. 10/2012 o sťažnostiach viedol útvar hlavného 

kontrolóra. Centrálna evidencia sťažností obsahovala číslo sťažnosti, dátum doručenia               

a zapísania sťažnosti, označenie sťažovateľa, predmet sťažnosti, dátum pridelenia sťažnosti                             

na vybavovanie a komu bola pridelená, výsledok prešetrenia sťažnosti, dátum odoslania 

písomného oznámenia výsledku prešetrenia sťažovateľovi. 

 

V kontrolovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo na Útvare hlavného 

kontrolóra zaevidovaných 19 sťažností v Centrálnej evidencií sťažností.  

 

Špecifikácia prešetrených a postúpených sťažností doručených na Mestský úrad 

v Trenčíne v období od 01.01.2020 do 31.12.2020: 

 

➢ 1 sťažnosť bola odložená v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach, 

z dôvodu, že sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2, § 5 ods. 4 a § 5 ods. 5 

zákona o sťažnostiach 

➢ 1 sťažnosť bola v prvej časti doručeného podania v bode 1 – 9 podľa § 4 ods. 1 písm. e)              

a ods. 3 zákona o sťažnostiach odložená, v druhej časti v bode 10 bola sťažnosť 

vyhodnotená ako neopodstatnená 

➢ 8 sťažností bolo neopodstatnených 

➢ 1 sťažnosť bola odložená v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach, 

z dôvodu, že sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach 

➢ 1 sťažnosť bola odstúpená na Okresný úrad v Trenčíne ako doplnenie k odstúpenému 

podaniu zo dňa 12.08.2020 

➢ 2 sťažnosti boli odložené v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 3 zákona o sťažnostiach, nakoľko 

podľa obsahu doručenej listiny podanie smerovalo proti rozhodnutiu Mesta Trenčín 

➢ 1 sťažnosť bola v časti doručeného podania v bode 1 a 4 v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona o sťažnostiach odložená, v druhej časti v bode 2, 5 a 9 bola sťažnosť 

vyhodnotená ako neopodstatnená 

➢ 2 sťažnosti boli v časti v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach odložené, 

z dôvodu, že vo veci koná prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní, časť 

sťažností boli opakované sťažnosti, opakované sťažnosti boli nedôvodné a v časti boli 

sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené 

➢ 1 sťažnosť bola odložená v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach, nakoľko 

podľa obsahu doručenej listiny bolo podanie považované za vyjadrenie názoru, a teda 

nešlo o sťažnosť 

➢ 1 sťažnosť bola postúpená podľa § 9 a § 11 zákona o sťažnostiach na vybavenie 

príslušnému orgánu na Školské inšpekčné centrum Trenčín 

 

Sťažnosť 1/2020 zo dňa 01.03.2020, podaná e-mailom fyzickou osobou, vo veci konania 

zamestnanca Mestského úradu v Trenčíne. Podanie bolo dňa 09.03.2020 odložené 

v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, z dôvodu, že 

sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2, § 5 ods. 4 a § 5 ods. 5 citovaného 

zákona. Dňa 02.03.2020 bol podávateľ e-mailom vyzvaný na doplnenie adresy pobytu, 

potvrdenie sťažnosti vlastnoručným podpisom a autorizáciou podľa osobitného podpisu 

alebo odoslaním prístupového miesta, ktoré si vyžaduje úspešnú autentifikáciu 

sťažovateľa. Termín piatich pracovných dní od podania sťažností na doplnenie uplynul  
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dňa 06.03.2020, nakoľko údaje neboli doplnené, sťažnosť bola odložená. Dňa 09.03.2020 

bol o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia sťažovateľ e-mailom upovedomený. 

Vybavené dňa 09.03.2020. 

 

Sťažnosť 2/2020 zo dňa 30.06.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania Mesta 

Trenčín, konkrétne Útvaru stavebného a životného prostredia vrátane orgánu štátneho 

stavebného dohľadu. V prvej časti doručeného podania v bode 1 - 9 bolo podanie                            

dňa 16.07.2020 podľa § 4 ods. 1 písm. e) a ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v uvedenej časti odložené a podanie bolo vybavované ako bežné podanie. V druhej časti                 

v bode 10 bolo podanie dňa 23.09.2020 vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že 

prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov ani porušenia postupu 

zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo právom 

chránených záujmov sťažovateľa. Lehota na vybavenie sťažnosti bola do 24.09.2020. 

Vybavené dňa 24.09.2020. 

 

Sťažnosť 3/2020 zo dňa 01.07.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania 

zamestnanca Mestského úradu v Trenčíne. Uvedené podanie bolo dňa 24.09.2020                      

v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že 

prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov ani porušenia postupu 

zamestnanca. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo právom 

chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 24.09.2020 bol o výsledku prešetrenia sťažnosti 

sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie sťažnosti bola do 25.09.2020. 

Vybavené dňa 24.09.2020. 

 

Sťažnosť 4/2020 zo dňa 10.07.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania Mesta 

Trenčín, konkrétne Útvaru stavebného a životného prostredia, primátora Mesta Trenčín, 

zodpovedných a kompetentných predstaviteľov Mesta Trenčín a Mestského úradu 

v Trenčíne. Uvedené podanie bolo dňa 25.09.2020 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti 

vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie 

právnych predpisov ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo 

k porušeniu ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 06.10.2020 

bol o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

sťažnosti bola do 06.10.2020. Vybavené dňa 06.10.2020. 

  

Sťažnosť 5/2020 zo dňa 14.07.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania  Útvaru 

stavebného a životného prostredia, vrátane orgánu štátneho stavebného 

dohľadu, kompetentných predstaviteľov Mesta Trenčín a Mestského úradu v Trenčíne. 

Uvedené podanie bolo dňa 29.09.2020 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako 

neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov 

ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu 

ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 08.10.2020 bol 

o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

sťažnosti bola do 08.10.2020. Vybavené dňa 08.10.2020. 

 

Sťažnosť 6/2020 zo dňa 05.08.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania Mesta 

Trenčín, vrátane Útvaru stavebného a životného prostredia. Uvedené podanie bolo                      

dňa 28.10.2020 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené 

z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov ani porušenia 

postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo 

právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 30.10.2020 bol o výsledku prešetrenia 
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sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie sťažnosti bola                         

do 30.10.2020. Vybavené dňa 30.10.2020. 

 

Sťažnosť 7/2020 zo dňa 13.08.2020, podaná poštou ako anonymné podanie, vo veci 

porušovania prevádzkového času a rušenie nočného pokoja. Podanie bolo dňa 17.08.2020 

odložené v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, z dôvodu,      

že sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona. Vybavené            

dňa 17.08.2020.                 

 

Sťažnosť 8/2020 zo dňa 14.08.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania Mesta 

Trenčín, vrátane Útvaru stavebného a životného prostredia. Uvedené podanie bolo                      

dňa 19.08.2020 odstúpené na Okresný úrad v Trenčíne ako doplnenie k odstúpenému 

podaniu zo dňa 12.08.2020. Dňa 19.08.2020 bolo oznámenie o odstúpení podania zaslané 

poštou sťažovateľovi. Vybavené dňa 19.08.2020. 

 

Sťažnosť 9/2020 zo dňa 22.10.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci konania Mesta 

Trenčín, konkrétne Mestského úradu v Trenčíne a Útvaru stavebného a životného 

prostredia a zároveň odvolanie voči Rozhodnutiu zo dňa 13.10.2020 pod č. MSÚTN-

ÚSaŽP/2020/38994/104668/bre – Ki, Bre. Uvedené podanie bolo dňa 06.11.2020 

odložené v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, nakoľko 

podľa obsahu doručenej listiny podanie smeruje proti rozhodnutiu Mesta Trenčín ako 

príslušnému stavebnému úradu o námietke zaujatosti, v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona 

o sťažnostiach, nie je podanie sťažnosťou, a preto sa sťažnosť odkladá. Oznámenie 

o odložení sťažnosti bolo sťažovateľovi zaslané poštou dňa 06.11.2020. Vybavené                  

dňa 06.11.2020. 

 

Sťažnosť 10/2020 zo dňa 23.10.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci námietky, 

odvolania a zároveň sťažnosti voči konaniu Mesta Trenčín, konkrétne Útvaru stavebného 

a životného prostredia. Uvedené podanie bolo dňa 19.01.2021 v Zápisnici o prešetrení 

sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené 

porušenie právnych predpisov ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom 

mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. 

Dňa 21.01.2021 bol o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. 

Lehota na vybavenie sťažnosti bola do 22.01.2021. Vybavené dňa 21.01.2021. 

 

Sťažnosť 11/2020 zo dňa 04.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci námietky 

a sťažnosti na konanie Mesta Trenčín, konkrétne Mestského úradu v Trenčíne a Útvaru 

stavebného a životného prostredia v Trenčíne. V časti doručeného podania v bode 1 a 4 

bolo podanie dňa 02.02.2021 v súlade so znením § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach v bode 1 a 4 odložené. Oznámenie o odložení sťažnosti bolo 

sťažovateľovi zaslané poštou dňa 02.02.2021. V druhej časti v bode 2, 5 až 9 bolo podanie 

dňa 03.02.2021 vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené 

porušenie právnych predpisov ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom 

mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. 

Lehota na vybavenie sťažnosti bola do 03.02.2021. Vybavené dňa 03.02.2021. 

 

Sťažnosť 12/2020 zo dňa 09.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci odvolania voči 

Rozhodnutiu MSÚTN – ÚsaŽP/2020/38994/104668/bre – Ki, Bre zo dňa 13.10.2020,           

a zároveň sťažnosť a námietka voči konaniu Mesta Trenčín, konkrétne Mestskému úradu 

v Trenčíne a Útvaru stavebného a životného prostredia. Uvedené podanie bolo                             
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dňa 01.12.2020 odložené v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach, nakoľko podľa obsahu doručenej listiny podanie smeruje proti 

rozhodnutiu Mesta Trenčín ako príslušnému stavebnému úradu o námietke zaujatosti,              

v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sťažnostiach, nie je podanie sťažnosťou podľa 

zákona o sťažnostiach,  a preto sa sťažnosť odkladá. Oznámenie o odložení sťažnosti bolo 

sťažovateľovi zaslané poštou dňa 01.12.2020. Vybavené dňa 01.12.2020. 

 

Sťažnosť 13/2020 zo dňa 09.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci výzva primátorovi 

Mesta Trenčín, a zároveň námietka a sťažnosť na konanie Mesta Trenčín, konkrétne 

Mestského úradu v Trenčíne a Útvaru stavebného a životného prostredia v Trenčíne. 

Uvedené podanie bolo dňa 27.01.2021 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako 

neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov 

ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu 

ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 05.02.2021 bol 

o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

sťažnosti bola do 08.02.2021. Vybavené dňa 05.02.2021. 

  

Sťažnosť 14/2020 zo dňa 11.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci žiadosti 

o sprístupnenie informácií, odvolania, a zároveň sťažnosti a námietky voči konaniu Mesta 

Trenčín, konkrétne Mestskému úradu v Trenčíne a Útvaru stavebného a životného 

prostredia. Uvedené podanie bolo dňa 01.02.2021 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti 

vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie 

právnych predpisov ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo 

k porušeniu ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 10.02.2021 

bol o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

sťažnosti bola do 10.02.2021. Vybavené dňa 10.02.2021. 

 

Sťažnosť 15/2020 zo dňa 23.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci žiadosti 

o sprístupnenie informácií, odvolania, námietka a sťažnosť voči konaniu Mesta Trenčín. 

Uvedené podanie bolo dňa 17.02.2021 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako 

časť v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená 

z dôvodu, že vo veci koná prokuratúra alebo orgán činný v trestnom konaní, o tejto 

skutočnosti bol sťažovateľ upovedomený dňa 19.02.2021. Časť týkajúca sa vybavovania 

sťažností pri prešetrení nebolo zistené pochybenie pri vybavovaní sťažností, a teda 

opakovaná sťažnosť bola nedôvodná a v časti bola vyhodnotená ako neopodstatnená 

z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov ani porušenia 

postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo 

právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 19.02.2021 bol o výsledku prešetrenia 

sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie sťažnosti bola                         

do 19.02.2021. Vybavené dňa 19.02.2021. 

 

Sťažnosť 16/2020 zo dňa 23.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci žiadosti 

o sprístupnenie informácií, odvolanie, námietka a sťažnosť voči konaniu Mesta Trenčín. 

Uvedené podanie bolo dňa 07.12.2020 odložené v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona                   

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, nakoľko podľa obsahu doručenej listiny bolo podanie 

považované za vyjadrenie názoru, a teda nešlo o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach. 

Oznámenie o odložení sťažnosti bolo sťažovateľovi zaslané poštou dňa 07.12.2020. 

Vybavené dňa 07.12.2020. 
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Sťažnosť 17/2020 zo dňa 26.11.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci žiadosti 

o sprístupnenie informácií, odvolanie, námietka a sťažnosť voči konaniu úradu a Mesta 

Trenčín. Uvedené podanie bolo dňa 22.02.2021 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti 

vyhodnotené ako neopodstatnené z dôvodu, že prešetrením nebolo zistené porušenie 

právnych predpisov ani porušenia postupu zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo 

k porušeniu ochrany práv alebo právom chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 24.02.2021 

bol o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

sťažnosti bola do 24.02.2021. Vybavené dňa 24.02.2021. 

 

Sťažnosť 18/2020 zo dňa 03.12.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci sťažnosti                    

na vedenie materskej škôlky, sťažnosť proti triednej učiteľke a riaditeľke. Vzhľadom                

na obsah podania bolo dňa 10.12.2020 postúpené podľa § 9  a § 11 zákona č. 9/2010              

Z. z. o sťažnostiach na vybavenie ako miestne a vecne príslušnému orgánu na Školské 

inšpekčné centrum Trenčín. O postúpení podania bol sťažovateľ upovedomený 

rovnopisom listu. Vybavené dňa 10.12.2020.  

 

Sťažnosť 19/2020 zo dňa 10.12.2020, podaná fyzickou osobou, vo veci žiadosti 

o sprístupnenie informácií, odvolanie, námietka a sťažnosť voči konaniu Mesta Trenčín, 

Mestskému úradu v Trenčíne a Útvaru stavebného a životného prostredia. Uvedené 

podanie bolo dňa 02.03.2021 v Zápisnici o prešetrení sťažnosti vyhodnotené ako časť 

v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená z dôvodu, 

že vo veci koná prokuratúra alebo orgán činný v trestnom konaní, o tejto skutočnosti bol 

sťažovateľ upovedomený dňa 01.03.2021. Časť týkajúca sa vybavovania sťažností                     

pri prešetrení nebolo zistené pochybenie pri vybavovaní sťažností, a teda opakovaná 

sťažnosť bola nedôvodná a v časti bola vyhodnotená ako neopodstatnená z dôvodu, že 

prešetrením nebolo zistené porušenie právnych predpisov ani porušenia postupu 

zamestnancov. Taktiež postupom mesta nedošlo k porušeniu ochrany práv alebo právom 

chránených záujmov sťažovateľa. Dňa 08.03.2021 bol o výsledku prešetrenia sťažnosti 

sťažovateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie sťažnosti bola do 09.03.2021. 

Vybavené dňa 08.03.2021. 

 

V kontrolovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo na Útvare hlavného 

kontrolóra evidovaných 19 sťažností, čo predstavovalo o 14 sťažností viac ako bolo                 

v roku 2019.   

 

2. Kontrola prijímania, evidovania, prešetrovania a vybavovania petícií 

 

Kontrolná skupina preverila postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní 

zo zaevidovaných podaní v Centrálnej evidencií petícií. Kontrolovaným obdobím bol                

rok 2020. Kontrolná akcia bola zameraná na preverenie, či kontrolovaný subjekt 

postupoval v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.  

Centrálnu evidenciu petícií v Meste Trenčín viedol Útvar hlavného kontrolóra. 

Centrálna evidencia petícií obsahovala číslo petície, dátum doručenia petície, označenie 

podávateľa, predmet petície, dátum pridelenia petícia na vybavovanie a komu bola 

pridelená, výsledok vybavenia petície, dátum odoslania písomného oznámenia výsledku 

vybavenia petície podávateľovi. 

 

V kontrolovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 boli na Útvare hlavného 

kontrolóra zaevidované 4 petície v Centrálnej evidencií petícií.  
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Špecifikácia prešetrených a postúpených petícií doručených na Mestský úrad 

v Trenčíne v období od 01.01.2020 do 31.12.2020: 

 

➢ 2 petíciám sa nevyhovelo 

➢ 1 petícia bola odložená 

➢ 1 petícií bolo čiastočne vyhovené 

 

Petícia 1/2020 zo dňa 16.04.2020, Petícia obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na ulici 

Rovná, parcelné číslo 1633/34, k.ú. Kubrá obce Trenčín – Petícia proti vybudovaniu 

optickej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na ulici Rovná v Trenčíne časť Kubrá.              

Po prešetrení dôvodov petície Mesto Trenčín ako príslušný orgán verejnej moci petícií 

nevyhovelo. Oznámenie o vybavení petície bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta 

Trenčín a na webovom sídle Mesta Trenčín v sekcií Petície dňa 05.05.2020. Dňa 

04.05.2020 bol o vybavení petície zástupca upovedomený poštou. Lehota na vybavenie 

petície bola do 01.06.2020. Vybavené dňa 04.05.2020. 

 

Petícia 2/2020 zo dňa 04.06.2020, Petícia občanov Kňažské-Malozáblatská – Umiestnenie 

svetelného bodu verejného osvetlenia Kňažské-Malozáblatská. Po prešetrení dôvodov 

petície Mesto Trenčín ako príslušný orgán verejnej moci petícií nevyhovelo. Oznámenie 

o vybavení petície bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Trenčín a na webovom sídle 

Mesta Trenčín v sekcií Petície dňa 15.06.2020. Dňa 11.06.2020 bol o vybavení petície 

podávateľ upovedomený poštou. Lehota na vybavenie petície bola do 16.07.2020. 

Vybavené dňa 11.06.2020. 

 

Petícia 3/2020 zo dňa 01.07.2020, Petícia občanov mestskej časti Západ – Zabránenie 

výstavbe Bytového súboru „Obytný súbor Hanzlíkovská, Trenčín – Záblatie“ parc.                        

č. 1063/483, k.ú. Záblatie Trenčín. Z dôvodu, že nedostatky petície neboli odstránené 

v stanovenej lehote (do 19.08.2020), Mesto Trenčín ako príslušný orgán verejnej moci 

v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve petíciu odložilo. Oznámenie 

o vybavení petície bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Trenčín dňa 26.08.2020                        

a na webovom sídle Mesta Trenčín v sekcií Petície dňa 24.08.2020. Lehota na doplnenie 

petície bola do 19.08.2020. Vybavené dňa 24.08.2020. 

 

Petícia 4/2020 zo dňa 06.07.2020, Petícia obyvateľov obytného domu na Západnej ulici                        

č. 2501, vchody 5, 7, 9, v Trenčíne – Za zabezpečenie poriadku na ihrisku za bytovým 

domom. Po prešetrení dôvodov petície Mesto Trenčín ako príslušný orgán verejnej moci 

petícií čiastočne vyhovelo. Oznámenie o vybavení petície bolo zverejnené na úradnej 

tabuli Mesta Trenčín a na webovom sídle Mesta Trenčín v sekcií Petície dňa 11.08.2020. 

Dňa 06.08.2020 bol o vybavení petície zástupca upovedomený poštou. Lehota                         

na vybavenie petície od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov bola do 25.08.2020. 

Vybavené dňa 07.08.2020. 

 

V kontrolovanom období od 01.01.2020 do 31.12.2020 boli na Útvare hlavného 

kontrolóra evidované 4 petície, čo predstavovalo o 4 petície menej ako bolo v roku 2019.   

 

Záver: 

Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia platných právnych predpisov, 

útvary mesta postupovali pri vybavovaní sťažností a petícií v súlade s platnou 

legislatívou, t.j. v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom                      

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, a zároveň v súlade s internými predpismi mesta. 
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3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov z vybraných vykonaných kontrol z kontrolovaného 

obdobia v roku 2020. 

 
Kontrolovaný subjekt:       Mestský úrad Trenčín 

Kontrolované obdobie:       Rok 2020 

 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie opatrení, ktoré kontrolované subjekty prijali                     

na odstránenie nedostatkov zistených z vykonaných kontrol:  

- č. 4/2020 Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 7/2017: Kontrola dodržiavania 

zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolované obdobie: 

rok 2019,  

- č. 5/2020 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami pri plnení zmlúv, uzatvorených na dodanie služieb Strojné 

a ručné kosenie plôch verejnej zelene v roku 2019 v jednotlivých mestských častiach 

v Trenčíne, 

- č. 7/2020 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov 

Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností so zameraním na dodržiavanie zákona                    

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

Predmetom kontroly bolo preveriť splnenie a dodržiavanie prijatých opatrení 

kontrolovaných subjektov v roku 2020. 

 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín (ďalej len Smernica ÚHK).  

 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov                                    

z vybraných vykonaných kontrol z kontrolovaného obdobia v roku 2020. 

 

1. Vykonanou kontrolou č. 4/2020, zaradenou do Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2020 „Kontrola plnenia opatrení z kontroly                     

č. 7/2017: Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, kontrolované obdobie: rok 2019“, boli preukázané kontrolné zistenia 

a prijaté opatrenia, termíny a zodpovední zamestnanci za ich odstránenie                               

a dodržiavanie: 

č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Termín Zodpovedný/á 

1. 

Vystavené objednávky 

neboli zverejnené v lehote 

do 10 pracovných dní               

odo dňa vyhotovenia 

objednávky tovarov služieb 

a prác, čo bolo v rozpore            

s § 5b ods. 2 zákona 

o slobode informácií                   

č. 211/2000 Z. z. 

Zabezpečiť preškolenie 

zamestnancov 

Mestského úradu 

v Trenčíne – 

k dodržiavaniu § 5b             

ods. 2 a súvisiacich 

ustanovení zákona         

č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe 

k informáciám.   

do 

30.08.2020 
vedúci útvarov 
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V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l)  zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 10 bod 2 Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín, hlavný  kontrolór mesta uložil kontrolovanému subjektu: 

 

▪ zákonnú povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou                     

a na odstránenie príčin ich vzniku a  predložiť písomný zoznam týchto opatrení,  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 30.07.2020, 

 

▪ zákonnú povinnosť predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov, o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnení 

opatrení podľa osobitého predpisu  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 30.09.2020. 

 

Písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol                

na útvar hlavného kontrolóra predložený dňa 22.07.2020. 

 

Písomná správa o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a o určení 

zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky bola predložená na útvar hlavného 

kontrolóra dňa 22.09.2020. 

 

Vykonanou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

následnou kontrolou „Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 7/2017: Kontrola 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolované 

obdobie: rok 2019“, v náhodne vybraných mesiacoch január 2021, september 2021, bolo 

zistené nasledovné plnenie prijatých opatrení: 

 

č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Plnenie opatrení 

1. 

Vystavené objednávky 

neboli zverejnené 

v lehote do 10 

pracovných dní odo dňa 

vyhotovenia objednávky 

tovarov služieb a prác,  

čo bolo v rozpore s § 5b 

ods. 2 zákona o slobode 

informácií č. 211/2000  

Z. z. 

Zabezpečiť preškolenie 

zamestnancov 

Mestského úradu 

v Trenčíne – 

k dodržiavaniu § 5b             

ods. 2 a súvisiacich 

ustanovení zákona               

č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe 

k informáciám.   

V mesiacoch január a 

september 2021 bolo 

výberovým spôsobom 

skontrolované zverejňovanie 

objednávok, pričom bolo 

zistené, že zverejňovanie bolo 

v súlade s § 5b ods. 2 zákona 

o slobode informácií                      

č. 211/2000 Z. z. 

Opatrenie splnené. 

  

2. Vykonanou kontrolou č. 5/2020, zaradenou do Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2020 „Kontrola dodržiavania hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri plnení zmlúv, 

uzatvorených na dodanie služieb Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene v roku 

2019 v jednotlivých mestských častiach v Trenčíne“, boli preukázané kontrolné 

zistenia a prijaté opatrenia, termíny a zodpovední zamestnanci za ich odstránenie                  

a dodržiavanie: 
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č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Termín Zodpovedný/á 

1. 

Účtovné doklady 

súvisiace s predmetom 

kontroly neobsahovali 

náležitosti vyplývajúce        

zo zákona                              

č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

Účtovné doklady boli 

formálne, vecne a číselne 

preskúmané, ale 

obsahovali nesprávne 

údaje vo výpočtoch 

kosenia naviac: Od firmy 

landart s.r.o. Zlatovská 

2193/39, 911 05 Trenčín 

– FA č. 1901241 bola 

fakturácia vyššia o 29,11 

€. Od firmy Záhradnícke 

služby Klačanský s.r.o. 

Centrum II. 94/60-34, 

Dubnica nad Váhom, FA 

č.2019044 bola fakturácia 

vyššia o 10,56 €, FA č. 

2019069 bola fakturácia 

vyššia o 10,56 €, FA č. 

20119113 bola fakturácia 

vyššia o 7,29 €, FA č. 

2019182 bola fakturácia 

vyššia o 10,56 €. 

Vedúci útvaru interných 

služieb na stretnutí s HK 

informoval, že zistené 

finančné rozdiely 

v jednotlivých 

fakturáciách v celkovej 

sume 68,08 € budú 

dodatočne vymáhané          

od poskytovateľov 

služieb.  

trvalý 

 

 

 

vedúci útvaru 

interných 

služieb, 

zamestnanci 

útvaru 

interných 

služieb 

 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l)  zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 15 ods. 4 Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín, hlavný  kontrolór mesta uložil kontrolovanému subjektu: 

 

▪ zákonnú povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou                     

a na odstránenie príčin ich vzniku a  predložiť písomný zoznam týchto opatrení,  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 30.09.2020, 

▪ zákonnú povinnosť predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov, o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnení 

opatrení podľa osobitého predpisu  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 30.10.2020. 

 

Písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol                

na útvar hlavného kontrolóra predložený dňa 21.09.2020. 
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Písomná správa o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a o určení 

zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky bola predložená na útvar hlavného 

kontrolóra dňa 26.10.2020. 

 

Vykonanou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

následnou kontrolou „Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti                         

pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri plnení zmlúv, uzatvorených na dodanie 

služieb Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene v roku 2019 v jednotlivých 

mestských častiach v Trenčíne“, bolo zistené nasledovné plnenie prijatých opatrení: 

 

č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Plnenie opatrení 

1. 

Účtovné doklady súvisiace 

s predmetom kontroly 

neobsahovali náležitosti 

vyplývajúce zo zákona             

č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

Účtovné doklady boli 

formálne, vecne a číselne 

preskúmané, ale obsahovali 

nesprávne údaje vo 

výpočtoch kosenia naviac: 

Od firmy landart s.r.o. 

Zlatovská 2193/39, 911 05 

Trenčín – FA č. 1901241 

bola fakturácia vyššia 

o 29,11 €. Od firmy 

Záhradnícke služby 

Klačanský s.r.o. Centrum II. 

94/60-34, Dubnica nad 

Váhom, FA č.2019044 bola 

fakturácia vyššia o 10,56 €, 

FA č. 2019069 bola 

fakturácia vyššia o 10,56 €, 

FA č. 20119113 bola 

fakturácia vyššia o 7,29 €, 

FA č. 2019182 bola 

fakturácia vyššia o 10,56 €. 

Vedúci útvaru interných 

služieb na stretnutí s HK 

informoval, že zistené 

finančné rozdiely 

v jednotlivých 

fakturáciách v celkovej 

sume 68,08 € budú 

dodatočne vymáhané            

od poskytovateľov 

služieb.  

Vedúci útvaru 

interných služieb 

vyzval poskytovateľa 

služieb  na vrátenie 

úhrady v celkovej 

výške 68,08 €, 

uhradené. 

Opatrenie splnené. 

 

3. Vykonanou kontrolou č. 7/2020, zaradenou do Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na II. polrok 2020 „Kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných predpisov a interných predpisov Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností             

so zameraním na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach“, boli preukázané 

kontrolné zistenia a prijaté opatrenia, termíny a zodpovední zamestnanci za ich 

odstránenie a dodržiavanie: 
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č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Termín Zodpovedný/á 

1. 

Kontrolný subjekt 

postupoval: v rozpore 

s ustanovením § 13 ods. 1 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého príslušný orgán 

verejnej správy je povinný 

sťažnosť vybaviť  do 60 

pracovných dní, v rozpore 

s ustanovením § 19 ods. 1 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého orgán verejnej správy 

príslušný na vybavenie 

sťažnosti vyhotoví zápisnicu 

o prešetrení sťažnosti, 

v rozpore s ustanovením                

§ 20 ods. 1 v spojení  s ods. 2 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého sa v oznámení 

výsledku prešetrenia 

sťažnosti uvedie, či je 

sťažnosť opodstatnená alebo 

neopodstatnená, v rozpore 

s ustanovením § 4 ods. 3 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého sa sťažnosť 

vyhodnotená ako podanie 

v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona o sťažnostiach, ktoré 

malo charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, podnetu, 

takéto podanie označené ako 

sťažnosť, orgán verejnej 

správy odloží, o čom toho, 

kto podanie podal, písomne 

upovedomí do 15 pracovných 

dní, v rozpore s ustanovením 

článku 10 ods. 6 smernice 

primátora mesta 

o sťažnostiach, podľa ktorého 

osoba príslušná  na vybavenie 

sťažnosti je povinná zaslať       

na Útvar hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín                          

na zaevidovanie do centrálnej 

evidencie sťažností kópiu 

zápisnice o prešetrení 

sťažnosti a kópiu písomného 

oznámenia o výsledku 

prešetrenia sťažnosti.  

 

Opatrenie č. 1: 

 

Úloha z porady 

prednostu MsÚ                 

pre vedúcich útvarov, 

aby upozornili 

zamestnancov            

na dôsledné 

dodržiavanie zákona              

č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach 

a Smernice primátora 

mesta Trenčín            

č. 10/2012 

o sťažnostiach.              

Za nedodržiavanie 

vyššie uvedeného 

zákona a interných 

predpisov budú voči 

zodpovednému 

zamestnancovi 

vyvodené osobné 

dôsledky. 

 

 

 

 

 

Opatrenie č. 2: 

 

Vypracovať 

Metodické usmernenie                      

pre vybavovanie 

sťažností MT a úprava 

Smernice primátora 

mesta Trenčín                    

č. 10/2012                           

o sťažnostiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do  

22.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do  

31.03.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedúci útvarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prednosta 

mestského 

úradu  
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V súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l)  zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 15 ods. 4 Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín, hlavný  kontrolór mesta uložil kontrolovanému subjektu: 

 

▪ zákonnú povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou                     

a na odstránenie príčin ich vzniku a  predložiť písomný zoznam týchto opatrení,  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 31.01.2021, 

 

▪ zákonnú povinnosť predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov, o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnení 

opatrení podľa osobitého predpisu  

 

na útvar hlavného kontrolóra v lehote do 31.03.2021. 

 

Písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol                

na útvar hlavného kontrolóra predložený dňa 15.01.2021. 

 

Písomná správa o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a o určení 

zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky bola predložená na útvar hlavného 

kontrolóra dňa 29.03.2021. 

 

Vykonanou kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

následnou kontrolou „Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných 

predpisov Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností so zameraním na dodržiavanie zákona                 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach“, v náhodne vybranej vzorke dokladoch k sťažnostiam             

za rok 2021, bolo zistené nasledovné plnenie prijatých opatrení: 

 

č. Kontrolné zistenie Prijaté opatrenie Plnenie opatrení 

1. 

Kontrolný subjekt postupoval: 

v rozpore s ustanovením § 13 

ods. 1 zákona o sťažnostiach, 

podľa ktorého príslušný orgán 

verejnej správy je povinný 

sťažnosť vybaviť do 60 

pracovných dní, v rozpore 

s ustanovením  § 19 ods. 1 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého orgán verejnej správy 

príslušný na vybavenie 

sťažnosti vyhotoví zápisnicu 

o prešetrení sťažnosti, 

v rozpore s ustanovením              

§ 20 ods. 1 v spojení              

s ods. 2 zákona o sťažnostiach, 

podľa ktorého sa v oznámení 

výsledku prešetrenia sťažnosti 

uvedie, či je sťažnosť 

opodstatnená alebo 

 

Opatrenie č. 1: 

 

Úloha z porady prednostu 

MsÚ pre vedúcich 

útvarov, aby upozornili 

zamestnancov na 

dôsledné dodržiavanie 

zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach a Smernice 

primátora mesta Trenčín              

č. 10/2012 o sťažnostiach.    

Za nedodržiavanie vyššie 

uvedeného zákona 

a interných predpisov 

budú voči zodpovednému 

zamestnancovi vyvodené 

osobné dôsledky. 

 

 

Opatrenie č. 1: 

 

Kontrolou vybranej 

vzorky dokladov 

k sťažnostiam             

za rok 2021 nebolo 

zistené porušenie 

zákona  č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach 

a Smernice primátora 

Mesta Trenčín                  

č. 10/2012 

o sťažnostiach.  

Opatrenie splnené. 
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neopodstatnená, v rozpore 

s ustanovením § 4 ods. 3 

zákona o sťažnostiach, podľa 

ktorého sa sťažnosť 

vyhodnotená ako podanie 

v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona o sťažnostiach, ktoré 

malo charakter dopytu, 

vyjadrenia, názoru, podnetu, 

takéto podanie označené ako 

sťažnosť, orgán verejnej správy 

odloží, o čom toho, kto podanie 

podal, písomne upovedomí           

do 15 pracovných dní, 

v rozpore s ustanovením článku 

10 ods. 6 smernice primátora 

mesta o sťažnostiach, podľa 

ktorého osoba príslušná na 

vybavenie sťažnosti je povinná 

zaslať na Útvar hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na 

zaevidovanie do centrálnej 

evidencie sťažností kópiu 

zápisnice o prešetrení sťažnosti 

a kópiu písomného oznámenia 

o výsledku prešetrenia 

sťažnosti. 

 

 

 

Opatrenie č. 2: 

 

Vypracovať Metodické 

usmernenie                       

pre vybavovanie sťažností 

MT a úprava Smernice 

primátora mesta Trenčín 

č. 10/2012 o sťažnostiach 

 

 

 

Opatrenie č. 2: 

 

Metodické usmernenie 

pre vybavovanie 

sťažností MT bolo 

vypracované a zaslané 

mailom na všetkých 

zamestnancov 

mestského úradu              

dňa 22.03.2021. 

Úprava Smernice 

primátora mesta 

Trenčín č. 10/2012 

o sťažnostiach bola 

schválená primátorom 

mesta a účinnosťou     

od 14.04.2021 

Opatrenie splnené. 

Záver: 

 Kontrolou plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov                                    

z vybraných vykonaných kontrol z kontrolovaného obdobia v roku 2020 bolo zistené 

nasledovné: 

 

1. Kontrolou bolo zistené, že opatrenie č. 1 prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou č. 4/2020 „Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 7/2017: Kontrola 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

kontrolované obdobie: rok 2019“, bolo kontrolovaným subjektom Mestským úradom             

v Trenčíne  splnené.  

2. Kontrolou bolo zistené, že opatrenie č. 1 prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou č. 5/2020  „Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti                  

pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri plnení zmlúv, uzatvorených na dodanie 

služieb Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene v roku 2019 v jednotlivých 

mestských častiach v Trenčíne“, bolo kontrolovaným subjektom Mestským úradom                      

v Trenčíne splnené. 

3. Kontrolou bolo zistené, že opatrenia č. 1 a č. 2 prijaté na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 7/2020 „Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov 

a interných predpisov Mesta Trenčín pri vybavovaní sťažností so zameraním                           

na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach“, boli kontrolovaným subjektom 

Mestským úradom v Trenčíne splnené. 
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4. Kontrola stavu  a vývoja dlhu  Mesta Trenčín za obdobie 2020, 

kontrola dodržiavania  § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy, v znení neskorších 

predpisov. 

 
Kontrolovaný subjekt:       Mestský úrad Trenčín 

Kontrolované obdobie:       Rok 2020 

 
Predmetom a účelom kontroly bolo preverenie stavu a vývoja dlhu Mesta Trenčín                          

za obdobie 2020. Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy hlavný kontrolór mesta sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj 

dlhu mesta. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t. j. ak 

celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka) je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu 

financií. 

 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín (ďalej len Smernica ÚHK).  

 

Stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta  

 

V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) 

poskytnutím dotácii podľa § 7 ods. 2 a 4 nebolo možné zvýšiť celkový dlh obce. Kontrolou 

bolo zistené, že mesto na poskytovanie dotácií nečerpalo návratné zdroje financovania. 

 

 Mesto v roku 2020 podľa § 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách v územnej 

samosprávy uzatvorilo dňa 29.05.2020 zmluvu o úvere č. 361/CC/20 so Slovenskou 

sporiteľňou, a.s. a dňa 27.08.2020 prijalo z Ministerstva financií SR návratný zdroj 

financovania v celkovej sume 1 280 520 €. 

 

 Prijatie bankového úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 1.600.000 €                      

na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom 

Mesta Trenčín na rok 2020, schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí                        

dňa 11.12.2019 Uznesením č. 384 s tým, že bližšie podmienky budú schválené 

samostatným uznesením v priebehu roka 2020. Uznesením č. 542/2020 zo dňa 27.05.2020 

schválilo mestské zastupiteľstvo úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy. Zároveň 

bola schválená zmena uznesenia, nakoľko v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov mohlo 

mesto počas obdobia pandémie do 31. decembra 2021, na základe rozhodnutia 

zastupiteľstva, použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, 

kapitálové príjmy a nenávratné zdroje financovania, pričom tento postup nebude 

považovaný za porušenie osobitného predpisu. V zmysle zákona mesto použilo bankový 

úver aj na financovanie bežných výdavkov v roku 2020.  
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 Mesto v roku 2020 prijalo bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva 

financií SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 vo výške 1 280 520 €, so začiatkom splácania v roku 2024. Návratná finančná 

výpomoc bola mestu poskytnutá na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 

z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie mestského zastupiteľstva o prijatí 

návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. 630 z 13. augusta 2020. Mesto sa zaviazalo 

poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vrátiť na bežný účet na splácanie návratných 

finančných výpomoci v ročných splátkach a to vždy do 31. októbra príslušného 

kalendárneho roka, posledná splátka je určená do 31. októbra 2027. 

 

Mesto Trenčín malo k 31.12.2020 záväzky z: 

• 11 dlhodobých bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške                  

19 853 975,70 € s nesplatenou istinou 12 405 897,54 €,  

• 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3 141 980,56 €                               

s nesplatenou istinou: 2 601 986,28 €,  

• 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1 846 662,26 € 

s nesplatenou istinou 0 €, 

• 1 bezúročnú návratnú finančnú výpomoc prijatú z Ministerstva financií SR v roku 2020      

vo výške 1 280 520,00 € určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom 

podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19,                  

so začiatkom splácania v roku 2024 so štvorročnou splatnosťou.               

 

 Mesto Trenčín malo v období roka 2020 prijaté záväzky z jedenástich  bankových 

úverov (Československá obchodná banka, a.s., Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. 

a Slovenská záručná a rozvojová banka), z troch úverov prijatých zo ŠFRB, z dvoch 

investičných dodávateľských úverov a jednej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci                

z MF SR, v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

Tabuľka č.  1 – Prehľad prijatých úverov v období rokov 2015 – 2020 v Eur 

Ukazovateľ ČSOB, a.s. Tatra banka, a.s.
Slovenská 

sporiteľňa, a.s.

Slovenská záručná a 

rozvojová banka 
ŠFRB MF SR

k 31.12.2015 2 401 468,80 1 800 000 0 0 770 210 0

k 31.12.2016 0 0 1 000 000 0 0 0

k 31.12.2017 0 0 0 3 120 000 1 529 840 0

k 31.12.2018 0 0 3 210 000 0 0 0

k 31.12.2019 0 0 2 050 000 0 0 0

k 31.12.2020 0 0 1 600 000 0 0 1 280 520

Zdroj: Mesto Trenčín

Prijaté úvery v období rokov 2015 - 2020 v Eur
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Prehľad o návratných zdrojoch financovania mesta so stavom ich finančného 

plnenia k 31.12.2020 sa uvádza v tabuľke č. 2. 

 
Tabuľka č.  2 – Prehľad návratných zdrojov financovania k 31.12.2020 

Poskytovateľ úveru
Zmluva číslo           

zo dňa
Účel úveru

Výška poskytnutého 

úveru (v eur)

Zostatok úveru     

k 31.12.2020            

(v eur)

Uhradená istina       

v roku 2020              

(v eur)

Slovenská sporiteľňa 

a.s.

1186/CC/16                        

z 15.07.2013

financovanie investícii - kapitálové výdavky mesta, s 

možnosťou refundácie už uhradených nákladov
1 190 746,96 306 226,96 126 360,00

Slovenská sporiteľňa 

a.s.

1190/CC/16                   

z 12.10.2016

financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte           

na rok 2016, s možnosťou refinancovania už uhradených 

nákladov

1 000 000,00 599 968,00 100 008,00

Slovenská sporiteľňa 

a.s.

335/CC/18                  

z 18.07.2018

financovanie / refinancovanie kapitálových výdavkov na rok 

2018, najmä doprava a rozvoj mesta
3 210 000,00 2 568 000,00 321 000,00

Slovenská sporiteľňa 

a.s.

536/CC/19                   

z 15.10.2019

financovanie / refinancovanie kapitálových výdavkov na rok 

2019, najmä doprava a rozvoj mesta
2 050 000,00 1 844 992,00 205 008,00

Slovenská sporiteľňa 

a.s.

361/CC/20                  

z 29.05.2020

financovanie / refinancovanie výdavkov na rok 2020, najmä 

doprava a rozvoj mesta
1 600 000,00 1 600 000,00 0,00

Československá 

obchodná banka a.s.

0499/15/80226               

z 18.05.2015

splatenie úveru podľa Zmluvy o účelovom úvere č. 

7135/12/80226 poskytnutého klientovi bankou
2 401 468,80 1 200 734,40 240 146,88

Československá 

obchodná banka a.s.

0840/14/80226             

z 08.09.2014

financovanie / refinancovanie kapitálových zahrnutých v 

schválenom rozpočte 
681 759,94 272 704,18 68 175,96

Tatra banka a.s.
S00912/2013            

z 01.10.2013 financovanie investičných potrieb
1 500 000,00 450 000,00 150 000,00

Tatra banka a.s.
S01545/2014                

z 25.06.2014 financovanie kapitálových výdavkov
1 300 000,00 519 952,00 130 008,00

Tatra banka a.s.
S02531/2015            

z 27.10.2015 financovanie investičných potrieb
1 800 000,00 900 000,00 180 000,00

Slovenská záručná a 

rozvojová banka

282917-2017            

z 13.07.2017

financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte           

na rok 2017, s možnosťou refundácie
3 120 000,00 2 143 320,00 325 560,00

SPOLU: X X 19 853 975,70 12 405 897,54 1 846 266,84

Ministerstvo financii SR 
2020/128/0613   

z 27.08.2020

na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v 

dôsledku ochorenia COVID-19

1 280 520,00 1 280 520,00 0,00

SPOLU: X X 1 280 520,00 1 280 520,00 0,00

dohoda o reštrukturalizácii dlhu na základe zmluvy o 

postúpení pohľadávok FORF 4/2010 uzatvorenej medzi 

SLSP a spoločnosťou ERES a.s.

586 770,98 0,00 58 676,90

dohoda o reštrukturalizácii dlhu na základe zmluvy o 

postúpení pohľadávok FORF 6/2010 uzatvorenej medzi 

SLSP a spoločnosťou VOD-EKO a.s.

1 259 891,28 0,00 125 989,56

SPOLU: X X 1 846 662,26 0,00 1 846 662,26

Galéria Bazovského 1995 dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 861 068,31 487 366,15 -10 322,77

Považská odpadová 

spoločnosť - 12/2006 zabezpečenie rekultivácie skládky Zámostie 974 861,56 64 021,40 65 060,00

SPOLU: X X 1 835 929,87 551 387,55 54 737,23

Zdroj: Mesto Trenčín

Dlhodobé bankové úvery

Dodávateľské investičné úvery

Ostatné dlhodobé záväzky

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Dohoda o 

reštrukturalizácii dlhu - ERES a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Dohoda o 

reštrukturalizácii dlhu - VOD-EKO a.s.

Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu
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 Mesto k 31.12.2020 splatilo ročné splátky úverov v celkovej sume 95 455,60 € 

z troch úverov uzatvorených so ŠFRB pred kontrolovaným obdobím, t.j. v rokoch 2002, 

2015 a 2017. Celková výška poskytnutého úveru je vo výške 3 141 980,56 € s nesplatenou 

istinou 2 601 986,28 € s horizontom ich splatnosti v roku 2032, v roku 2048 a v roku 2049.  

 

 Prehľad ukazovateľov dlhu podľa § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy so stavom k 31.12.2020 a dlhu 

vykazovaného podľa finančných výkazov FIN 1-12 je uvedený v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č.  3 – Prehľad ukazovateľov dlhu a dlhu vykazovaného podľa FIN 1-12 

k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020

Celkový dlh mesta v € (§ 17 ods. 7 a 8 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
17 700 000 17 310 330 18 111 899

Suma ročných splátok návratných zdrojov 

financovania vrátane úhrady výnosov v €
3 167 649 2 038 488 2 126 389

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v € 39 771 448 43 690 964 48 205 989

Transfery (ŠR, EÚ, osobitný predpis) poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku
8 654 765 8 887 986 10 515 739

Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v %

      a) § 17 ods. 6 písm. a) 33,65 29,38 28,39

      b) § 17 ods. 6 písm. b) 10,08 5,86 5,92

Dlh mesta spolu podľa finančného výkazu FIN 1-12* 13 380 959 12 836 831 13 686 418

Počet obyvateľov k 31.12 54 705 54 696 54 705

Dlh mesta na 1 obyvateľa € (§ 17 ods. 7 a 8) 322 316 331

Dlh mesta na 1 obyvateľa v € (FIN 1-12) 245 235 250

Ukazovateľ
Skutočnosť

* do dlhu na účely kontroly neboli započítané prijaté zábezpeky, vybrané záväzky a záväzky z obchodného styku a prijaté preddavky  
 

 V súlade s § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy do celkovej sumy dlhu neboli započítané záväzky z úverov poskytnutých            

zo ŠFRB. Mesto Trenčín v súvislosti s návratnými zdrojmi financovania, ktoré prijalo              

na plnenie svojich úloh podľa stavu k 31.12. príslušného roka, dodržalo počas 

kontrolovaného obdobia pravidlá použitia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 

ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

 Mesto Trenčín v roku 2020 prijalo návratné zdroje financovania. V roku 2020 došlo 

k nárastu celkového dlhu mesta oproti roku 2019 o 801 569 €.  

 

 V dohľadnej dobe nehrozí mestu riziko prekročenia hranice zadlženia v zmysle      

§ 17 ods. 10 až 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

 Kontrolná skupina preverila schopnosť uhrádzať záväzky mesta na základe vývoja 

záväzkov v období rokov 2018 až 2020 a dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zo strany mesta. Prehľad o záväzkoch 

mesta so stavom k 31.12.2018, k 31.12.2019 a k 31.12.2020 je uvedený v tabuľke č. 4. 
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Tabuľka č. 4 – Prehľad vývoja záväzkov v období rokov 2018 – 31.12.2020 

k 31.12.2018 k 31.12.2019 k 31.12.2020

Záväzky spolu 17 700 000 17 300 000 18 100 000

z toho:

           - dlhodobé záväzky 14 100 000 16 100 000 14 660 000

           - krátkodobé záväzky 3 600 000 1 200 000 3 440 000

Záväzky po lehote splatnosti spolu 172 720 0 0

z toho:

          - záväzky po lehote splatnosti 60 dní 0 0 0

Ukazovateľ
Skutočnosť

Zdroj: FIN 6-04; Záverečný účet mesta r. 2018, 2019, 2020  
 

 Preverením finančných výkazov FIN 1-12 k 12/2018 – 12/2020 a poznámok 

k účtovným závierkam za roky 2018 – 2020 (tabuľka č. 8 – Záväzky podľa doby 

splatnosti) ako aj súvah, ktoré tvoria jednotlivé súčasti účtovných závierok bolo zistené, že 

mesto v kontrolovanom období evidovalo záväzky po lehote splatnosti len k 31.12.2018  

vo výške 172.720 €. 

 

Rok 2020 - stav záväzkov celkom k 31.12.2020 podľa vyššie uvedeného prehľadu bol             

vo výške  18,1 mil. €, t.j. 331 € / 1 obyvateľa mesta, čo predstavuje nárast záväzkov oproti 

roku 2019 celkom o 801 569 €. Suma dlhu Mesta Trenčín definovaná § 17 ods. 6 zákona         

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov bola k 30.12.2020 vo výške 13 686 418 €, čo predstavovalo 28,39 % bežných 

príjmov mesta za rok 2019.  

 

Záväzky  

K 31.12.2019:  17,3 mil. € = 316 €/1 obyvateľa 

K 31.12.2020:  18,1 mil. € = 331 €/1 obyvateľa 

 

Štruktúra záväzkov:  

• Krátkodobé záväzky: 3,44 mil. €   

1. faktúry, platobné poukazy: 0,5 mil. € 

2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,43 mil. €  

3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 

2,18 mil. €  

4. ostatné záväzky: 0,2 mil. € 

 

• Dlhodobé záväzky: 14,66 mil. €   

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,5 mil. € 

2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok:                     

10,88 mil. € 

3. bezúročná návratná finančná výpomoc z MF SR: 1,28 mil. € 

 

     V decembri 2019 pri schvaľovaní rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 neboli 

v rozpočte zohľadnené mimoriadne riziká a skutočnosti, ktoré súviseli s pandémiou 

koronavírusu začiatkom marca 2020. Počas celého roka 2020 boli priebežne vykonávané 

opatrenia a rozhodnutia, ktoré súviseli s mimoriadnou situáciou. Tieto sa dotýkali všetkých 

oblastí fungovania mesta od ekonomiky, sociálnej oblasti, vzdelávanie, mestskej 

hromadnej dopravy, bezpečnosti a tiež fungovania a prevádzky objektov a infraštruktúry 



28 

 

mesta, kultúry a športu. Mesto prijalo dočasné opatrenia na zabránenie šíreniu 

koronavírusu, napr. parkovanie a mestská hromadná doprava zadarmo, nevyberala sa daň 

za letné terasy a odpustená bola časť nájmov od nájomcov v mestských objektoch, 

rozloženie splatnosti dane z nehnuteľností pre právnické osoby na štyri splátky                          

so začiatkom splácania v auguste 2020. 

 

 Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.           

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 31.12.2020: 28,39 %                   

(max. 60%). Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov 

definovaná § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov k 31.12.2020: 5,92 %.  

 

Z á v e r:   

       

        V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov obce sú povinné pri používaní návratných zdrojov financovania 

dodržiavať nasledovné pravidlá a môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovania len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka, 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obcí z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky                     

zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

Z kontroly stavu a vývoja dlhu Mesta Trenčín za rok 2020 a z kontroly dodržiavania           

§ 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov vyplynulo, že Mesto Trenčín v roku 2020 dodržiavalo § 17 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov.  

 

Dlh Mesta  Trenčín v kontrolovanom období neprekročil 60% skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Dlh Mesta Trenčín za rok 2020 sa zvýšil, čo 

bolo spôsobené situáciou súvisiacou s pandémiou ochorenia COVID-19. Aj napriek 

uvedenému môžeme konštatovať, že Mesto Trenčín bolo v dobrej kondícii. 

 

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v kontrolovanom roku 2020  

neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku Mestu Trenčín 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky                

zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
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5. Kontrola v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k návrhu 

záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2021 pred jeho schválením 

v zastupiteľstve - kontrola dodržania zákonom stanovených náležitostí 

záverečného účtu podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 
Kontrolovaný subjekt:       Mestský úrad Trenčín 

Kontrolované obdobie:       Rok 2021 

 
Predmetom a účelom kontroly bolo preverenie zákonnosti zostavenia návrhu záverečného 

účtu mesta za rok 2021. 

 

Útvar hlavného kontrolóra pri výkone kontroly postupoval podľa pravidiel Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta 

Trenčín (ďalej len Smernica ÚHK).  

 

Kontrola bola zameraná na preverenie zákonnosti a úplnosti zostavenia záverečného účtu 

v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy      

a na preverenie hospodárenia mesta vrátane vykonania inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov.  

 
Mesto Trenčín po ukončení kalendárneho roka súhrnne spracovalo údaje 

o rozpočtovom hospodárení do návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín. Účelom 

Záverečného účtu je vyhodnotenie finančného stavu medzi rozpočtovanými a skutočne 

dosiahnutými príjmami a výdavkami mesta, vyhodnotenie majetku, stavu pohľadávok 

a záväzkov v danom rozpočtovom roku. Mesto  postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do Záverečného účtu mesta. V súlade                

s § 16 ods. 2 uvedeného zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 

finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho 

rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.  

 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 02.mája 2022 na úradnej tabuli mesta                                

a na webovom sídle, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy).  

 

Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  

§ 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad 

o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch 

podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mesta Trenčín.  
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, ktorá je záväzná               

pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Mesto 

spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa 

ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. Návrh 

záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovalo a predložilo podľa 

funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej 

klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie.  
 

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021 – 2023 bol v súlade s platnou legislatívou zostavený 

ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré predstavujú základné 

kompetenčné oblasti mesta.  

 

Mesto Trenčín v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy si splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona 

o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). 

 

1. Plnenie rozpočtu za rok 2021 

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 744 zo dňa 16.12.2020.  

Rozpočet mesta bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 

08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Zároveň bol zostavený v súlade                  

so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 1/2015 Zásady nakladania 

s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov. 

Schválený rozpočet 

Programový rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom: 

• bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový + 2 201 128 €,  

• kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 8 140 495 €,  

• saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 5 939 367 €.  

Zmeny rozpočtu 

V roku 2021 bolo schválených 33 zmien Programového rozpočtu na rok 2021, z toho 26 

zmien bolo schválených primátorom mesta v súlade s VZN - Zásady nakladania 

s finančnými  prostriedkami  Mesta Trenčín v znení neskorších predpisov a 7 zmien bolo 

schválených Mestským zastupiteľstvom. Zmeny rozpočtu v kompetencií primátora mesta 

boli v časti bežných výdavkov čerpané v celkovej finančnej čiastke 357 968 €,                   

čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie 71,6 % schválenej kompetencie, ktorá 

je vo výške 500 000 €. V časti kapitálových výdavkov predstavovalo čerpanie celkom          



31 

 

748 490 €, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 83,1 % schválenej kompetencie            

900 626 € (5 %  rozpočtu). 

 

Zmeny rozpočtu boli realizované na základe reálnych potrieb, na návrhy útvarov mesta,               

a to v rámci plnenia cieľov Programového rozpočtu mesta na rok 2021 v nadväznosti               

na reálne plnenie príjmov rozpočtu v súlade s platnou legislatívou. 

Zmena 

rozpočtu č. 
Schválené dňa Schválené 

1 21.1.2021 Primátorom mesta  

2 12.2.2021 Primátorom mesta 

3 25.2.2021  Primátorom mesta  

4 4.3.2021 Primátorom mesta 

5 10.3.2021 Mestským zastupiteľstvom 

6 16.3.2021 Primátorom mesta 

7 7.4.2021 Mestským zastupiteľstvom 

8 14.4.2021 Primátorom mesta 

9 26.4.2021 Primátorom mesta 

10 11.5.2021 Primátorom mesta 

11 19.5.2021 Mestským zastupiteľstvom 

12 19.5.2021 Primátorom mesta 

13 31.5.2021 Primátorom mesta 

14 9.6.2021 Primátorom mesta 

15 18.6.2021 Primátorom mesta 

16 23.6.2021 Mestským zastupiteľstvom 

17 13.7.2021 Primátorom mesta 

18 2.8.2021 Primátorom mesta 

19 17.8.2021 Primátorom mesta 

20 3.9.2021 Primátorom mesta 

21 13.9.2021 Primátorom mesta 

22 22.9.2021 Mestským zastupiteľstvom 

23 27.9.2021 Primátorom mesta 

24 14.10.2021 Primátorom mesta 

25 22.10.2021 Primátorom mesta 

26 27.10.2021 Mestským zastupiteľstvom 

27 4.11.2021 Primátorom mesta 

28 18.11.2021 Primátorom mesta 

29 1.12.2021 Mestským zastupiteľstvom 

30 3.12.2021 Primátorom mesta 

31 13.12.2021 Primátorom mesta 

32 22.12.2021 Primátorom mesta 

33 30.12.2021 Primátorom mesta 

Upravený rozpočet  

Upravený rozpočet mesta Trenčín na rok 2021 po zapracovaní zmien bol schválený                                    

ako vyrovnaný: 

− bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške  + 524 964 €, 

− kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške – 9 915 773 €, 

− saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 9 390 809 €. 
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Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy boli  čerpané k 31.12.2021 v celkovej výške  54 373 299 €, boli plnené                            

na 103,2 % upraveného rozpočtu. 

 

Štruktúra upraveného rozpočtu a plnenia rozpočtu bežných príjmov v eurách k 31.12.2021 

je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

Bežné príjmy Upravený rozpočet 2021 
Plnenie 

k 31.12.2021 
% plnenia 

Daňové príjmy 33 268 012 35 115 435  105,6 

Nedaňové príjmy 6 265 583 5 582 156 89,1 

Granty a transfery 13 131 438 13 675 708 104,1 

Spolu 52 665 033 54 373 299 103,2 

Daňové príjmy boli k 31.12.2021 plnené na 105,6 % upraveného rozpočtu, v celkovej 

výške 35 115 435 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej 

samospráve boli vo výške 23 926 067 € (104,1 %), daň za užívanie verejného priestranstva 

bola vo výške 79 765 € (99,7 %), príjem dane z nehnuteľností vo výške 8 422 257 €            

(110,8 %), príjem z poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 2 574 644 €              

(103,0 %), daň za psa 49 325 € (93,1 %) a daň za ubytovanie 63 377 € (105,6 %).  

 

Nedaňové príjmy Mesta Trenčín vrátane príjmov rozpočtových organizácií predstavovali 

k 31.12.2021  plnenie 5 582 156 €, čo v  percentuálnom vyjadrení predstavuje 89,1 % 

plnenie: 

− príjmy z  podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 599 128 €, čo predstavuje      

102,2 %, 

− príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 1 692 788 €, čo predstavuje                

105,2 %,  

− iné nedaňové príjmy 390 041 €, čo predstavuje 71,0 %, 

− príjmy rozpočtových organizácií:  

• Centrum voľného času m. r. o. 14 933 €,  

• Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 559 123 €,  

• MŠ Šafárikova 23 273 €,  

• Školské zariadenia Mesta Trenčín m.r.o. 443 797 €,  

• Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o. 896 110 €,  

• Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne 851 274  €,  

• Základná umelecká škola m.r.o. 111 689 €.  

 

Granty a transfery k 31.12.2021 boli naplnené vo výške 13 675 708 €, čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavuje 104,1 % plnenie. 

 

Bežné výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v celkovej finančnej čiastke 46 950 765 €,           

čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie 90,0 % k upravenému rozpočtu 

bežných výdavkov. Najvyššie čerpanie bežných výdavkov, a to 49 % (23 mil. €) bolo                   

na financovanie vzdelávania – Program 7. Na sociálne služby bolo čerpaných 4,1 mil. €,     

na údržbu komunikácií a parkovísk 1,9 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,5 mil. €. Bežné 

výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 3,1 mil. €. Na športoviská bolo 

čerpaných 1,3 mil. €,  na zabezpečenie verejného poriadku 1,2 mil. € a na verejnú zeleň     

1,2 mil. €.  
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Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka: 

Ukazovatele v € 

 

Upravený 

rozpočet 2021 

Plnenie 

bežného 

rozpočtu 2021 

 

%     

plnenia 

Bežné výdavky 52 140 069 46 950 765 90,0 

 z toho:    

Program 1:   Manažment a plánovanie 697 421 521 892 74,8 

Program 2:   Propagácia a cestovný ruch  539 857 493 687 91,4 

Program 3:   Interné služby mesta 5 456 714 4 678 345 85,7 

 Program 4:   Služby občanom 993 959 757 494 76,2 

 Program 5:   Bezpečnosť 2 213 156 1 875 256 84,7 

 Program 6:   Doprava 5 635 566 4 953 213 87,9 

 Program 7:   Vzdelávanie 24 532 973 23 025 509 93,9 

 Program 8:   Šport a mládež 2 172 835 1 707 703 78,6 

 Program 9:   Kultúra 578 112 395 277 68,4 

 Program 10: Životné prostredie 4 542 925 4 177 308 92,0 

 Program 11: Sociálne služby 4 443 351 4 070 620 91,6 

 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie 333 200 294 461 88,4 

Kapitálový rozpočet 

Plnenie kapitálových príjmov k 31.12.2021 bolo vo finančnom vyjadrení 3 108 977 €              

(38,4 %), z toho príjmy z predaja majetku 409 596 € a príjmy z grantov a transferov boli                     

vo výške 2 699 381 €.  

 

Príjmy z predaja majetku predstavujú príjmy z predaja pozemkov futbalového štadióna, 

pozemkov na ul. Matúšovej, pozemkov v k.ú. Kubra, zo zriadenia vecných bremien 

v priemyselnom parku a v súvislosti realizáciou investičných akcií, z bežných predajov 

pozemkov na základe žiadostí, z prevodu vlastníctva náhradného nájomného bytu                                    

na Legionárskej ulici, z predaja dopravných prostriedkov. 

 

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:  

• nenávratný finančný príspevok na Plán udržateľnej mobility funkčného územia Trenčín                 

vo výške 103 119 €,  

• nenávratný finančný príspevok na Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste 

Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácií vnútrobloku 

Východná vo výške 206 111 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové 

stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne vo výške 163 957 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Modernizácie priestorov ZŠ Kubranská vo výške              

81 189 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Modernizácie priestorov ZŠ Bezručova vo výške              

48 301 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Modernizácie priestorov ZŠ Na dolinách vo výške              

28 236 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste 

Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, 

vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinová (Magnus) vo výške 418 142 €, 
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• nenávratný finančný príspevok na Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, 

Trenčín vo výške 106 016 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete 

cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci,                          

od ul. na Vinohrady po Kasárenskú vo výške 582 509 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete 

cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie                    

ul. Zlatovská – Hlavná NFP vo výške 262 174 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete 

cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: ul. Ľ. Stárka k priemyselnému parku vo výške              

66 025 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete 

cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská vo výške                  

2 128 €, 

• nenávratný finančný príspevok na Hviezdu vo výške 577 110 €, 

• MŠVVaŠ SR – na Zlepšenie vybavenia školských jedálni pri ZŠ a SŠ vo výške               

14 453 €, 

• MŠVVaŠ SR – Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Veľkomoravská vo výške                     

2 110 €, 

• Inkluzívne ihrisko Trenčín vo výške 23 000 €, 

• grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU vo výške 14 801 €. 

 

 

Kapitálové granty a transfery 
Upravený 

rozpočet v € 

k 31.12.2021 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.2021 

% 

plnenia 

Transfery v rámci verejnej správy – spolu, z toho: 7 703 702 2 684 580 34,8 

NFP Plán udržat. mobility funkčného územia TN 38 300 103 119 269,2 

NFP Zlepšenie envir. Aspektov v meste TN – vybudovanie 

prvkov zel. Infraštr. Pri regener. Vnútrobloku Východná 264 194 206 111 78,0 

NFP Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení 

na komunitnej báze v meste Trenčín 446 500 0 0,0 

NFP Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy 

a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne 
392 522 163 957 41,8 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. 

Infraštr. V TN: Vetva D – SO Piešťanská 
60 649 0 0,0 

NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská 115 057 81 189  70,6 

NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova 66 304 48 301 72,80 

NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách 49 769 28 236 56,7 

NFP Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín 

– vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii 

vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Pavažská 

a Gagarínova (Magnus) 

514 238 418 142 81,3 

NFP – Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste 

Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri 

regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej 

190 860 0 0,0 

NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, 

Trenčín 
154 209 106 016 68,7 
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Kapitálové výdavky boli čerpané na 36,4 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov 

upraveného rozpočtu, vo finančnom vyjadrení 6 559 152 €. Neukončené, nerealizované,            

príp. nedofinancované kapitálové výdavky boli presunuté do rozpočtu na rok 2022. 

 

Štruktúru kapitálových výdavkov v € podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Ukazovatele v € 

Upravený 

rozpočet 2021 

Plnenie 

kapitálového 

rozpočtu 2021 

% 

plnenia 

Výdavky 18 012 527 6 559 152 36,4 

z toho:    

Program 1:   Manažment a plánovanie 421 732 129 945 30,8 

Program 2:   Propagácia a cestovný ruch  6 000 5 957 99,3 

Program 3:   Interné služby mesta 593 602 334 462 56,3 

 Program 4:   Služby občanom 35 400 16 200 45,8 

 Program 5:   Bezpečnosť 293 400 37 723 12,9 

 Program 6:   Doprava 4 954 542 2 304 486 46,5 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. 

Infraštr. v TN: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od 

Ul. na Vinohrady po Kasárenskú 

820 000 582 509 71,0 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. 

Infraštr. v TN: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. 

Zlatovská – Hlavná NFP 

491 025 262 174 53,4 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. 

Infraštr. v TN: Ul. stÁrkA k priemyselnému parku  
87 258 66 025 75,7 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist. 

Infraštr. v TN: Chodník a cyklotrasa Kasárenská 
0 2 128 0,0 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej 

infraštruktúry v TN: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a 

Palackého 

151 988 0 0,0 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej 

infraštruktúry v TN: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ. 

Stárka 

420 829 0 0,0 

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej 

infraštruktúry v TN: Vetva E – SO Záblatská 
85 737 0 0,0 

NFP – Hviezda 1 595 050 577 110 36,2 

TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske 

Tradície 
242 650 0 0,0 

Fond podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P. 

Demitru v Trenčíne 
1 500 000 0 0,0 

MŠVVaŠ SR – Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ 

a SŠ 
14 453 14 453 100,0 

MŠVVaŠ SR – Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ 

Veľkomoravská 
2 110 2 110 100,0 

Inkluzívne ihrisko Trenčín 0 23 000 0,0 

Zahraničné granty 14 802 14 801 100,0 

Celkom granty a transfery  7 718 504 2 699 381 35,0 

Kapitálové príjmy spolu  8 096 754 3 108 977 38,4 
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 Program 7:   Vzdelávanie 1 182 574 574 697 48,6 

 Program 8:   Šport a mládež 5 721 537 1 235 890 21,6 

 Program 9:   Kultúra 2 534 130 934 547 36,9 

 Program 10: Životné prostredie 1 458 568 857 179 58,8 

 Program 11: Sociálne služby 811 042 128 066 15,8 

 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie 0 0 0,0 

Finančné operácie  

Finančné operácie boli realizované v súlade so schváleným rozpočtom mesta: 

− príjmové finančné operácie boli k 31.12.2021 vo výške 11 499 709 € (100,0 % 

rozpočtu), z toho: 

- prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov vo výške 478 205 €, 

- prevod hospodárskeho výsledku mesta za rok 2020 vo výške 10 972 462 €, 

- prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2020 vo výške                        

11 663 €, 

- SSMT, m.r.o. – prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 4 500 €, 

- ZŠ Na dolinách – prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1 879 €, 

- Prevod z rezervného fondu  vo výške 31 000 €. 

 

− výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2021 vo výške 2 103 556 € (99,6 %), boli 

čerpané na splátky bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle 

zmluvných podmienok z toho: 

- splácanie istín z dlhodobých bankových úverov vo výške 2 006 263 €, 

- Splácanie istiny a úverov ŠFRB 61 BJ, 48 BJ, 26 BJ celkom vo výške 97 293 €. 

Kontrolou zostavenia, rozpisu, úprav rozpočtu a schvaľovacieho procesu bolo zistené 

dodržiavanie platných rozpočtových zákonov a opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-

42 k rozpočtovej klasifikácii. Rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade 

s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky 

a finančné operácie. Vykázaný výsledok hospodárenia  bol zistený v súlade s § 2 písm. b) 

a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Čerpanie, plnenie rozpočtu k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia v € zobrazuje 

nasledujúca tabuľka: 

 Plnenie bežného 

rozpočtu 

Plnenie kapitálového 

rozpočtu 

Plnenie rozpočtu 

Príjmy 54 373 299 3 108 977 57 482 276 

Výdavky 46 950 765 6 559 152 53 509 917 

Bežný rozpočet 

prebytok 

 

7 422 534   

Kapitálový rozpočet 

schodok 
 

- 3 450 175 
 

Rozpočet spolu   
3 972 359 
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prebytok 

Príjmové finančné 

operácie 

  11 499 709 

Výdavkové finančné 

operácie 

  2 103 556 

Výsledok 

hospodárenia 

  13 368 512 

Rozpočet mesta za rok 2021 - sumarizácia 

Rozpočet mesta za rok 2021 

Ukazovatele v € 

Schválený 

rozpočet 2021 

Upravený rozpočet 

2021 
Plnenie rozpočtu 2021 

Bežné príjmy 52 201 860 52 655 033 54 373 299 

Kapitálové príjmy 6 422 139 8 096 754 3 108 977 

Príjmové finančné operácie 8 050 667 11 502 109 11 499 709 

Príjmy spolu 66 674 666 72 263 896 68 981 985 

Bežné výdavky 50 000 732 52 140 069 46 950 765 

Kapitálové výdavky 14 562 634 18 012 527 6 559 152 

Výdavkové finančné operácie 2 111 300 2 111 300 2 103 556 

Výdavky spolu 66 674 666 72 263 896 55 613 473 

Výsledok hospodárenia 0 0 13 368 512 

Výsledok hospodárenia mesta Trenčín za rok 2021 bol s prebytkom vo výške                        

+ 13 368 512 €. 

 

2. Bilancia aktív a pasív     

 

Hodnota majetku mesta na strane aktív k 31.12.2021 v obstarávacích cenách dosiahla                     

výšku 307 696 tis. € a po korekciách dosiahla netto výšku 263 038 tis. €. Oproti roku 2020 

predstavuje zvýšenie netto hodnoty majetku o + 206 tis. €.  

 

Dlhodobý nehmotný majetok bol vo výške 1 643 tis. € v obstarávacích cenách. Dlhodobý 

hmotný majetok bol k 31.12.2021 v brutto výške 191 485 tis. €, teda menej oproti                    

roku 2020 o – 2 595 tis. €. 

Dlhodobý finančný majetok predstavoval v sledovanom období celkom 16 092 tis. €,                    

čo predstavuje finančné vyjadrenie na úrovni roku 2020.  

Dlhodobé pohľadávky dosiahli ku koncu roka 2021 výšku 451 tis. €, krátkodobé 

pohľadávky dosiahli ku koncu roka 2021 brutto výšku 3 553 tis. €  (spolu 4 003 tis. €).                

Na základe zásady opatrnosti a opodstatnenosti predpokladu, že niektoré pohľadávky 

nebudú uhradené alebo sú sporné, k termínu 31.12.2021, boli ku krátkodobým 

pohľadávkam vytvorené opravné položky v celkovej výške 2 651 980 €. Nutnosť 

vytvárania opravných položiek ku krátkodobým pohľadávkam a potrebu zintenzívniť 

činnosť vo vymáhaní a zreálňovaní pohľadávok potvrdzuje aj skutočnosť, že pohľadávky 

po lehote splatnosti (3 417 140 €) tvoria 85,36 % všetkých pohľadávok (4 003 253 €). 

Medziročne (r. 2020 = 3 447 727 €) došlo k ich poklesu o – 30 587 €. 

Na strane pasív, oproti roku 2020, došlo k zníženiu vlastného imania o – 1 360 tis. €                                  

na 183 701 tis. €. 

Dlhodobé a krátkodobé záväzky boli v celkovej výške 5 295 tis. €, o + 870 tis. €,                                    

čo predstavuje nárast oproti  predchádzajúcemu roku 2020.  



38 

 

So zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka boli záväzky vo výške 2 345 tis. €, kde 

významnými splátkami boli záväzky zo splátkových kalendárov v roku 2021 Galéria 

Bazovského 18 tis. € a splátky ŠFRB vo výške 99 tis. €, záväzky z obchodného styku                   

vo výške 1 127 tis. €,  záväzky voči zamestnancom a inštitúciám verejnej správy vo výške 

411 tis. € a záväzok voči EÚ za získaný transfer na Projekt HORIZON 2020 vo výške                    

14 tis. €.  

So zostatkovou dobou splatnosti od jedného  do piatich rokov boli záväzky vo výške               

618 tis. €, kde táto suma predstavovala do splácanie dlhodobého záväzku za päťročné 

splátky za technické zhodnotenie Galérie Bazovského 92 tis. € a splátky úverov ŠFRB                

526 tis. €. 

Skupinu dlhodobých záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 

predstavovali všetky ostatné splátky zo splátkových kalendárov za roky 2028 a viac 

celkovo vo výške 2 332 tis. €, a to prevažne splátky úverov ŠFRB a splátkový kalendár               

za technické zhodnotenie Galérie M.A. Bazovského. Do tejto skupiny je zahrnutý aj 

dlhodobý záväzok zo sociálneho fondu vo výške 38 tis. €. 

Zostatky bankových úverov boli spolu vo výške 11 680 154,70  €. 

 

3. Stav a vývoj dlhu mesta    

Celkovou sumou dlhu mesta v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení pre rok 2021 bol súhrn záväzkov vyplývajúcich                          

zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú 

v zmysle zákona záväzky z úverov ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov                 

vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty.  

 

Prijať a použiť návratné zdroje financovania – úvery môže v zmysle zákona obec len                       

na úhradu kapitálových výdavkov, okrem prijatia a použitia návratných zdrojov 

financovania na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu v priebehu bežného roka, za podmienok, že budú splatené do konca rozpočtového 

roku z príjmov bežného roku a, že úhrada týchto záväzkov dlhodobo nenaruší vyrovnanosť 

bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch, a ak  celková suma dlhu obce neprekročí 60% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a zároveň suma 

ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí 25% skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 

z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

Celková suma dlhu mesta v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení pre rok 2021 

k 31.12.2021 dosiahla výšku 11 680 155 €, čo predstavuje 22,20 % bežných príjmov 

mesta za rok 2020. 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania a úhrady výnosov k upraveným 

bežným príjmom za rok 2021 predstavuje pri plnení zákonného opatrenia percentuálny 

podiel 5,23 %, teda podiel splátok úverov a úrokov na bežných príjmoch 

predchádzajúceho roka.  
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Mesto Trenčín malo k 31.12.2021 celkom 11 bankových úverov, ktoré boli prijaté 

v časovom rozmedzí rokov 2013 až 2020, v celkovej finančnej čiastke 19,9 mil. € 

s nesplatenou istinou 10,4 mil. €. 

V celkovom počte tri úvery boli mestom prijaté zo ŠFRB v roku 2002 a 2018 v celkovej 

výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,5 mil. €. 

V roku 2020 prijalo mesto návratnú, bezúročnú finančnú pomoc MF SR v celkovej 

finančnej čiastke 1,28 mil.€. Táto bola určená na vykrytie samosprávnych funkcií mesta 

z dôvodu nepriaznivých vplyvov pandémie, najmä na podporu ekonomiky. Splácať sa 

začne v roku 2024. 

Znižovanie dlhu mesta je jednou z najvýznamnejších priorít hospodárenia mesta. 

 

Rezervný fond mesta  

Tvorba rezervného fondu bola v sledovanom období rozpočtového roka 2021 v celkovej 

finančnej čiastke 1 150 000 €. 

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Trenčín dosiahlo v roku 2021 

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 3,97 mil. €. Pre výpočet základu               

pre tvorbu rezervného fondu sa z uvedenej čiastky odpočítali nevyčerpané dotácie                     

za rok 2021 spolu vo výške 0,81 mil. €. 

Základ pre tvorbu rezervného fondu predstavuje celkom 3,16 mil. €. Minimálna zákonná 

tvorba rezervného fondu je vo výške 10 % zo základu pre tvorbu rezervného fondu,                    

vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 316 409 €.    

V roku 2021 mesto použilo rezervný fond vo výške 31 000 €. Do rezervného fondu je 

navrhnuté previesť čiastku vo výške 2 037 784 €. Stav rezervného fondu k 31.12.2021 

predstavoval 1 135 874,21 €. V rezervnom fonde bude po schválení a zapracovaní spolu:  

3 173 658,21 €.  

  

Celkové zhodnotenie hospodárenia mesta 

Hospodárenie mesta v roku 2021 ovplyvnilo pokračujúce obdobie pandémie koronavírusu 

a s tým súvisiace protipandemické opatrenia. Protipandemické opatrenia sa dotkli najviac 

prevádzky športovísk, školských a sociálnych zariadení, prevádzky mestskej hromadnej 

dopravy, organizácie kultúrnych podujatí, príležitostných trhov, prevádzky trhoviska, čo 

malo vplyv na pokles bežných nedaňových príjmov mesta. Bežné nedaňové príjmy mesta 

boli nižšie o 1,3 mil. € oproti schválenému rozpočtu mesta na rok 2021, tento pokles bol 

kompenzovaný vyššími daňovými príjmami mesta. Podiel na dani z príjmu fyzických osôb 

bol oproti rozpočtu na rok 2021 vyšší o takmer 1 mil. € a príjem z miestnych daní                

o 800 000 €. 

V súvislosti s bežnými výdavkami sa uvedené premietlo do nižšieho čerpania výdavkov                  

na mzdy, materiál, energie a služby s tým súvisiace. 

 

Zásadný negatívny dopad mala pandémia pre mestskú hromadnú dopravu, keď v roku 

2021 došlo k opätovnému poklesu prepravených osôb v porovnaní s rokom 2020, a tým aj 

tržieb z cestovného. V roku 2021 bolo prepravených 3,3 milióna cestujúcich a tržby 

z cestovného boli 865 059 €, v roku 2020 bolo prepravených 3,5 milióna cestujúcich 

a tržby z cestovného boli 891 095 €. V roku 2019 bolo prepravených 5,5 milióna 

cestujúcich a tržby z cestovného boli 1 390 622 €. Prepad tržieb v roku 2021 bude 

doplatený z rozpočtu na rok 2022. 
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Bežné príjmy mesta boli aj napriek pokračujúcej pandémii vyššie oproti rozpočtu                     

na rok 2021 o + 1,7 mil. €, v celkovej výške 54 373 299 €, čo predstavuje plnenie príjmov 

na 103,2 %. Bežné výdavky boli čerpané na 90 % rozpočtu vo výške 46 950 765 €.              

Oproti rozpočtu na rok 2021 boli nižšie o mínus – 5,2 mil. €. Prebytok bežného rozpočtu 

bol vo výške + 7 422 534 €. 

V časti kapitálových príjmov boli príjmy z predaja majetku vo výške 409 596 € a príjmy 

z grantov a transferov vo výške 2 669 381 €. Najväčšie dotácie a nenávratné finančné 

príspevky plynuli do rozpočtu mesta na riešenie cyklodopravy, rekonštrukciu Hviezdy 

a regeneráciu vnútroblokov. Kapitálové výdavky boli v roku 2021 čerpané na 36,4 % 

rozpočtu vo výške 6 559 152 €. Nedočerpaná čiastka bola vo výške 11 453 375 €. 

Podstatná časť z nich financovaná z fondov EÚ alebo vlastných zdrojov bola presunutá            

do rozpočtu na rok 2022. 

Výdavkové finančné operácie vo výške 2 103 556 € boli použité na splátky istiny prijatých 

bankových úverov a investičných dodávateľských úverov. Príjmové finančné operácie                    

vo výške 11 499 709 € boli tvorené predovšetkým z prevodu hospodárskeho výsledku              

za rok 2020 vo výške 10 972 462 €. Do príjmov boli tiež prevedené nevyčerpané dotácie            

zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky z minulých rokov, hospodársky výsledok 

z podnikateľskej činnosti za rok 2021 a z rezervného fondu čiastku vo výške 31 000 €                 

na rekonštrukciu okien v Centre voľného času.  

V roku 2021 mesto neprijalo nový úver na kapitálové výdavky, ktorého prijatie bolo 

v schválenom rozpočte vo výške 700 000 €. Vzhľadom na vysoký hospodársky výsledok                    

za rok 2020 boli tieto úverové zdroje nahradené vlastnými zdrojmi. 

 

4. Údaje o hospodárení mestských rozpočtových organizácií 

 

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 

Celkové príjmy MHSL m.r.o. boli k 31.12.2021 vo výške 559 123 €. Najvýznamnejšími 

položkami boli príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 498 tis. € a príjmy 

z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 28 tis. €. Bežné výdavky boli čerpané                      

vo výške 3 848 612 € a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 868 €. 

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 

Celkové bežné príjmy SSMT m.r.o. boli k 31.12.2021 vo výške 1 244 864 €, z ktorých 

najvýznamnejšími položkami boli príjmy detských jaslí 65 tis.  €, príjmy za opatrovateľskú 

službu a zo zariadenia opatrovateľskej služby 585 tis. € a príjmy zo zariadenia pre seniorov               

232 tis. €. Bežné  výdavky boli čerpané vo výške 3 889 296  € a kapitálové výdavky boli 

čerpané vo výške 100 224 €. 

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 

Celkové bežné príjmy Školských zariadení m.r.o. boli k 31.12.2021 vo výške 443 797 €, 

pričom najvýznamnejším príjmom bol príjem z poplatkov za jasle, materské školy 

a školské kluby detí vo výške 159 tis. € a za stravné vo výške 200 tis. €. Bežné výdavky 

boli čerpané vo výške 4 876 036 € a kapitálové výdavky vo výške 24 878 €.  

Základné školy (Novomeského, Kubranská, Na dolinách, Bezručová, Hodžova, Východná,    

Dlhé Hony, Veľkomoravská). 

Celkové bežné príjmy základných škôl vrátane zariadení pre záujmové vzdelávanie 

a školských jedální s právnou subjektivitou boli k 31.12.2021 vo výške 962 963 €. Celkové 

bežné výdavky základných škôl boli čerpané vo výške 14 468 967 €.  

Bežné príjmy Základnej umeleckej školy K. Pádivého boli k 31.12.2021 vo výške                      

285 505 € a bežné výdavky boli vo výške 1 231 290 €.  
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Príjmy Centra voľného času boli  k 31.12.2021 vo výške 18 361 € a bežné  výdavky boli 

čerpané  k 31.12.2021 vo výške  221 851 € . 

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách 

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže 

obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením 

obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. V rozpočtovom roku 

2021 bolo z rozpočtu výdavkov mesta poskytnutých celkom 180 260 € na základe                   

163 zmlúv o poskytnutí dotácie. 

 

Dotácie boli použité na projekty a činnosť v oblastiach: 

- v oblasti športu na činnosť    34 143 € 

- pre mládež                             12 301 € 

- výnimočné akcie                   33 600 € 

- kultúra                                   56 181 € 

- sociálna oblasť       20 400 €  

- školstvo (vzdelávanie)          15 000 € 

- životné prostredie                   8 635 € 

 

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 

Kontrolou inventarizácie k 31.12.2021 bolo zistené, že na splnenie zákonnej povinnosti 

v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov - 

vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta podľa                

§ 29 a § 30 tohto zákona, vydal primátor Mesta Trenčín Rozhodnutie č. 13/2021 – 

Inventarizácia majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2021. Na základe predložených 

čiastkových inventarizačných zápisov boli spracované dva zápisy ústrednou 

inventarizačnou komisiou z vykonania riadnej inventarizácie majetku a záväzkov Mesta 

Trenčín. Na odstránenie zistených nedostatkov pri inventarizácii vydal primátor mesta 

Rozhodnutie č. 5/2022 k zabezpečeniu odstránenia nedostatkov zistených inventarizáciou 

majetku a záväzkov Mesta Trenčín k 31.12.2021, v ktorom stanovil termíny                                  

a zodpovedných zamestnancov za ich odstránenie. Ide o vykonanie zmeny v majetkovej 

a účtovnej evidencii v zmysle čiastkových inventarizačných zápisov (podklady k zmenám 

a presunom), predkladanie interných dokladov  o presune majetku na útvar majetku mesta 

pri akomkoľvek presune majetku z miestnosti, pričom doklad musí obsahovať vyplnenú 

osobu, ktorá majetok prevzala, účtovne vysporiadať inventarizačný rozdiel, ktorý bol 

zistený na účte 211 v zmysle odporúčania čiastkovej inventarizačnej komisie. Daňové 

pohľadávky postupovať v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov                                    

na vymáhanie súdnym exekútorom, nedaňové pohľadávky postupovať na vymáhanie 

súdnym exekútorom v súčinnosti s útvarom právnym MsÚ Trenčín a v kompetencii 

jednotlivých útvarov MsÚ Trenčín predložiť   nedaňové pohľadávky  určené  na odpísanie 

v zmysle  inventarizácie pohľadávok  k 31.12.2021  útvaru majetku mesta. 

7. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

Mesto Trenčín v roku 2021 podľa výkazu ziskov a strát dosiahlo výnosy z podnikateľskej 

činnosti vo výške 28 871,03 € a náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške       

14 692,40 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol 2 161,29 €,  splatná daň z príjmu 

324,19 € a čistý výsledok hospodárenia bol 1 837,10 €.  
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Výnosy a náklady podnikateľskej činnosti mesta sú sledované na samostatnom 

mimorozpočtovom účte a náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi 

z podnikateľskej činnosti. 

Z á v e r:   

Návrh  Záverečného účtu Mesta Trenčín je spracovaný v súlade s príslušným ustanovením       

§ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti 

podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním 

mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení a s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené 

audítorom. 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčam mestskému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021 

s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

B. Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

v zmysle Zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice 

primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení. 

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor                          

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny 

vzniku zistených nedostatkov a ich následky. V podmienkach samosprávy Mesta Trenčín 

Centrálnu evidenciu sťažností vedie Útvar hlavného kontrolóra oddelene od ostatných 

písomností, podľa § 10, ods. 1 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Pri evidencii, 

vybavovaní a kontrole sťažností postupoval v zmysle vyššie uvedeného zákona a platnej 

smernice.  

V centrálnej evidencii sťažností boli v 1. polroku 2022 zaevidované 2 sťažnosti: 

➢ 1 sťažnosť  postúpená na vybavenie na Okresný úrad Trenčín v súlade s § 9 a § 11 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  

➢ 1 sťažnosť v riešení 

 

1. sťažnosť: Sťažnosť proti postupu odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu 

v Trenčíne, ktorý je nečinný a koná v rozpore so Zákonom č. 71/1967 Z. z.. Sťažnosť bola 

postúpená na vybavenie ako miestne a vecne príslušnému orgánu v súlade s § 9 a § 11 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej 

vnútornej správy.  

  

2. sťažnosť: Sťažnosť a podnet na prešetrenie v ktorej sťažovateľ podal sťažnosť                      

na novovybudovanú terasu – vonkajšie sedenie pri Bytovom dome Geminim.  Sťažnosť 

bola v štádiu riešenia. 
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že sťažnosti v prvom polroku 2022 boli vybavené                   

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

a v súlade so Smernicou primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach. Jedna 

sťažnosť bola postúpená na vybavenie v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 9 Zákona 

o sťažnostiach, t.j., že orgán verejnej správy prijatú sťažnosť na ktorej vybavenie nie je 

príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej 

správy príslušnému na jej vybavenie, a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Jedna 

sťažnosť bola v štádiu riešenia, vybavenie v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 13 

zákona o sťažnostiach t.j., že príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnost vybaviť 

do 60 pracovných dní.  

 

C. Kontrolné činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín                    

v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. 
 

Pri šetrení petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 

predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. V podmienkach samosprávy 

Mesta Trenčín vedie Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Centrálnu evidenciu petícií 

oddelene od ostatných písomností. Pri evidencii, vybavovaní a kontrole petícií postupoval 

v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

 

V centrálnej evidencii petícií bola v 1. polroku 2022 zaevidovaná 1 petícia:  

 

➢ „Petícia za rekonštrukciu cestnej komunikácie na ulici Vladimíra Roya, Trenčín.“ 

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k záveru: 

petícii sa vyhovelo čiastočne. 

 

D.  Ostatné činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 
 

Na útvare hlavného kontrolóra Mesta Trenčín bolo v 1. polroku 2022 v zmysle platných 

právnych predpisov zaevidovaných 7 podnetov a žiadostí od občanov mesta, ktoré 

nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle  uvedených právnych  predpisov                 

a 27 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí, spočívajúcich v otázkach, 

žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra 

pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy, poradili žiadateľom 

v prípadoch, keď to bolo možné, ako postupovať pri riešení ich problémov. Útvar hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracoval s Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej.  

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021, súčasťou ktorej boli kontrolné 

činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.  
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E.  Súhrn kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

za 1. polrok 2022. 
 

Útvar hlavného kontrolóra mesta vykonal:  

 

➢ 5 kontrol, z toho:  

➢ 5 kontrol bolo ukončených záznamom.   

 

V centrálnej evidencii na útvare hlavného kontrolóra boli v 1. polroku 2022 

zaevidované: 

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín 

č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení: 

 

➢ 2 sťažnosti  – z toho:  

➢ 1 sťažnosť postúpená na vybavenie na Okresný úrad Trenčín v súlade s § 9 a § 11 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,  

➢ 1 sťažnosť v riešení. 

 

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:  

 

➢ 1 petícia  – z toho:  

➢ 1 petícii bolo vyhovené čiastočne. 

 

V zmysle platných právnych predpisov bolo 7 podnetov a žiadostí od občanov mesta, 

ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov                  

a 27 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí, spočívajúcich v otázkach, 

žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. 

 

Kontrolné akcie a výkon kontroly bol v sledovanom období zameraný predovšetkým                         

na dodržiavanie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov Mesta Trenčín: 

• Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

• Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

• Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších prepisov. 

• Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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• Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov. 

• Opatrenie MF SR č. MF 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie, vrátane dodatkov. 

• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín v znení neskorších 

novelizácií. 

• Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021                            

č. MF/010302/2018-411, vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových  pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

• Smernica primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín. 

• Smernica primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach.  

• Smernica primátora Mesta Trenčín č. 19/2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

• Rozhodnutie primátora mesta Trenčín č. 13/2021 Inventarizácia majetku a záväzkov 

Mesta Trenčín k 31.12.2021. 

• Príkaz prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 13/2007 s účinnosťou od 01.09.2007 

k postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne, novelizovaný Príkazom prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 2/2015 

s účinnosťou od 01.03.2015. 

• Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

 


