
 

        

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2023/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban  

     

Informácia o výsledku kontroly Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb 

občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO 00305383, vykonanej  Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky 

a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.  

Tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által Dunaszerdahely Városában 

(Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám:00305383) végzett ellenőrzés 

eredményéről és az észlelt hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott 

intézkedésekről, amely ellenőrzés tárgya a községek azon bevétele, amely a pandémia 

ideje alatt a lakosság részére megfelelő szolgáltatások nyújtására irányult. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Zodpovedá:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

  

 b e r i e  n a  v e d o m i e   

 informáciu primátora mesta o výsledku kontroly Príjmy obcí na 

poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie v 

meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO 00305383, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie 

zistených nedostatkov v  čase od 03.06.2022 do 28.10.2022 a  o 

prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2023 

2023. január 



 

Dôvodová správa  

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v čase od 03.06.2022 do 28.10.2022 

podľa poverenia predsedu NKÚ SR kontrolu Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb 

občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/19, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO 00305383, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. 

 

Účelom kontroly bolo posúdenie účinnosti opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb 

občanom v reakcii na pandémiu Covid-19 a vývoj príjmov obcí. Kontrola bola zameraná na 

inštitucionálne a funkčné nastavenie systému krízového riadenie a postavenie obcí v ňom, 

vplyv pandémie na plnenie rozpočtu a likviditu obcí, či opatrenia obcí počas pandémie na 

kvalitné poskytovanie služieb občanom, napr. aj pri realizácii vybraných opatrení prijatých na 

celoslovenskej úrovni týkajúcich sa samosprávy. 

 

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: 

 

Kontrolné zistenie 1: 

Plán ochrany obyvateľstva Dunajská Streda neobsahoval dokumentáciu protibiologických 

opatrení. Zadefinovanie primeraných úloh, opatrení a postupov na zabezpečenie ochrany 

obyvateľstva vytvára predpoklad účinnej reakcie pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti 

spôsobenej biologickým rizikom - šírením prenosnej choroby osôb. Obsah plánu ochrany 

obyvateľstva vrátane dokumentácie protibiologických opatrení stanovuje zákon o civilnej 

ochrane. 

 

Kontrolné zistenie 2: 

Mesto Dunajská Streda si neuplatnilo úhradu výdavkov za II. vlnu pandémie (31 % výdavkov 

na záchranné práce a 16 % celkových výdavkov na pandémiu v roku 2020), nevyužilo 

možnosť zvýšenia svojich príjmov a eliminovania výdavkov vynaložených v súvislosti s 

riešením pandémie. Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na CO 

vyplývala mestu z § 15 ods. 1 písm. m) zákona o civilnej ochrane. 

 

Protokol o výsledku kontroly bol prerokovaný dňa 14.11.2022 a na základe výsledkov 

kontroly primátor mesta prijal nasledovné opatrenia: 

 

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu 1:  

Mesto Dunajská Streda zapracuje do Plánu ochrany obyvateľstva Dunajská Streda 

protibiologické opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva spôsobenej biologickým 

rizikom - šírením prenosnej choroby osôb a predloží Plán ochrany obyvateľstva na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva.    

Termín splnenia:    31.12.2022 

Zodpovedný:          Balázs Szücs, referent ochrany CO 

 

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu 2:  

Mesto Dunajská Streda zabezpečí dôkladné oboznámenie sa s kontrolným zistením č.2 zo 

strany dotknutých zamestnancov, s usmernením k ďalšiemu postupu v prípade mimoriadnej 

situácie pre garantovanie správnej aplikácie platného právneho predpisu.  

Mesto zabezpečí odborné školenie dotknutého zamestnanca pre garantovanie správnej 

aplikácie platného právneho predpisu. 

 

Termín splnenia: 31.12.2022 a trvalá 

Zodpovedný:      Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 

 



 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky žiada podať informáciu o prerokovaní výsledku 

kontroly mestským zastupiteľstvom do 31.1.2023. 

 

Prijaté opatrenia boli splnené v uloženom termíne. 

 

Predkladaný návrh prerokovala Mestská rada Dunajská Streda. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, Referát právny ÚP MsÚ 


