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Ondrejská 360/1  
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IČO: 00313491 

Naše číslo: S 2019/00526 

R590/2019 

 

OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

Správa o výsledku kontroly 

 

Na základe ustanovenia § 26 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

v Brusne a návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 vykonal Ing. Ivan Petrík, 

hlavný kontrolór obce  

kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých v 1. polroku 

2019. 

Predmetom a účelom kontroly bolo najmä:  

- skontrolovať plnenie vybraných uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne,  

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia. 

 

Výsledok kontroly:  

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brusne konaných 

v 1. polroku 2019, t. j. od 30. 01 2019 do 05. 06. 2019 vrátane. V kontrolovanom období bolo 

celkovo prijatých 86 uznesení, z ktorých bolo skontrolovaných vybraných 26 uznesení. 

1) Uznesenie č. 5 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e   

1.Rozpočet obce na rok 2019 v zmysle pozmeňujúceho návrhu výdajová položka pre FK 34 

Brusno-Ondrej navýšenie dotácie o 6 000 €. Tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, pozmeňujúci návrh bol 

zapracovaný do návrhu rozpočtu a následne bola výdajová položka 642002 FK schválená vo 

výške 26 000 €. 

2) Uznesenie č. 6 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e   

1.Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rok 2019, v zmysle pozmeňujúceho návrhu zvýšenie percenta normatívu 

určeného obcou pre školské zariadenia na 92 % pre ZUŠ Brusno t. j. o 6 981.63 € a Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva o 1 154.62 € ." 



Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, VZN č. 1/2019 nadobudlo 

účinnosť dňa 15. 02. 2019. Vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 31. 01. 2019 a zvesené 

z úradnej tabule dňa 15. 02. 2019. 

3) Uznesenie č. 7 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e   

1.Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia v zmysle pozmeňujúceho návrhu v § 4 ods. 3 doplniť 

„alebo bezhotovostným prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 vedený vo 

VUB, a. s. pobočka Banská Bystrica“ v § 5 odst. 2 vypustiť bod b)." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, VZN č. 2/2019 nadobudlo 

účinnosť dňa 15. 02. 2019. Vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 31. 01. 2019 a zvesené 

z úradnej tabule dňa 15. 02. 2019. 

4) Uznesenie č. 8 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e   

1.Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu  

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky" 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, VZN č. 3/2019 nadobudlo 

účinnosť dňa 15. 02. 2019. Vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 31. 01. 2019 a zvesené 

z úradnej tabule dňa 15. 02. 2019. 

5) Uznesenie č. 13 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e   

1. Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného 

zastupiteľstva." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, Zásady odmeňovania 

poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v obci Brusno boli prijaté s účinnosťou 

od 30. 01. 2019. 

6) Uznesenie č. 14 zo dňa 30. 01. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e   

1. Dodatok č. 1/2019 k „Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku Obce Brusno 

zo dňa 25.9.2006“ v § 6 ods. 6 za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí 

prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba 

komunikácií a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) ročne: 

JEDNO HROB 1 €; DVOJ HROB 1.50 €; TROJ HROB 2 €; ŠTVOR HROB 3 €. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie nie je splnené, predmetný dodatok 

nebol spracovaný a na webovom sídle obce je stále zverejnené pôvodné znenie VZN č. 

77/2011 bez zapracovania schválených zmien. 

 

7) Uznesenie č. 5 zo dňa 06. 02. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. k o n š t a t u j e, že:  



 a) obec Brusno v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. a 

uznesenia OZ č 5/2018/B1 zo dňa 27. 12. 2018 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce 

Brusno na deň 6.2.2019  

b) starosta obce Brusno dňa 28.12.2018 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle www.brusno.sk  

c) štyria kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdali svoju písomnú prihlášku s 

požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra  

d) kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí odovzdali svoju písomnú  prihlášku  

nevykonávajú funkcie podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 B. v o l í  

 1. podľa § 18 ods. 1 ods. 3 a 5 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.  

Ing. Gabrielu Karovičovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Brusno na 6 rokov. Jeho 

funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce 7.2.2019  

 C. u r č u j e  

1. Hlavnému kontrolórovi  obce  0.4 úväzok  pracovný čas, ktorého dĺžka je 16 hod. týždenne. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, s hlavnou kontrolórkou 

obce bola dňa 07. 02. 2019 podpísaná pracovná zmluva. 

8) Uznesenie č. 6 zo dňa 06. 02. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e  

1. Podľa ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. účasť 

obce Brusno v združení obcí s názvom „ Banskobystrické regionálne združenie obcí“.  

2.Zmluvu o zriadení združenie obcí s názvom“ Banskobystrické regionálne združenie obcí“. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, predmetná zmluva bola 

uzatvorená dňa 18. 09. 2019 a zverejnená na webovom sídle obce dňa 11. 11. 2019.  

9) Uznesenie č. 8 zo dňa 06. 02. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

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

1.Žiadosť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno o prenájom 

nebytových priestorov  

 A. p o v e r u j e  

1. Obecný úrad vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v MKS Brusno a 

predložiť na nasledujúce obecné zastupiteľstvo 

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

2. Informácie zo zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, nájomná zmluva s O. Z. 

Šťastná škola – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno bola 

predložená a následne, v zmysle uznesenia č. 4. zo dňa 27. 03. 2019, uzatvorená dňa 

29. 03. 2019, zverejnená bola na webovom sídle obce, evidovaná pod číslom 11/2019. 

 

10) Uznesenie č. 4 zo dňa 27. 03. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

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

1. Kontrolu plnenia uznesení – uznesenie č. 8 A/2019 zo 6.2.2019   

Obecný úrad vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v MKS Brusno a predložiť 

na nasledujúce obecné zastupiteľstvo - splnené  

B. s c h v a ľ u j e  

1. Nájom  nebytových priestorov v MKS Brusno miestnosť č. 4 o výmere 9.46 m
2
, sociálne 

zariadenie 6 m
2
 nachádzajúce sa v suteréne a 32. 4 m

2
 prístupová chodba na dobu neurčitú s 



výpovednou dobou 2 mesiace pre Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva 

Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno poplatok za nájom 50 € mesačne. Nájomnú zmluvu 

uzavrieť od 1. 4. 2019. Jeden mesačný nájom bude odpustený." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, nájomná zmluva s O. Z. 

Šťastná škola – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno bola 

uzatvorená dňa 29. 03. 2019, zverejnená bola na webovom sídle obce, evidovaná pod číslom 

11/2019.  

11) Uznesenie č. 6 zo dňa 27. 03. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e  

1. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, pravidlá kontrolnej 

činnosti boli schválené a následne zverejnené na webovom sídle obce. 

12) Uznesenie č. 7 zo dňa 27. 03. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e  

Program akcie Čipkárskô:  

Dňa 15.5.2019 o 10.00 hod. Vedecká konferencia „Dejiny životného prostredia v doline 

Sopotnice a Brusnianky pod vedením Doc. PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD.  

Dňa 15.5.2019 Sv. omša  za našich predkov Čipkárov  

Dňa 16.5.2019 športový deň  beh pre deti a dospelých zodpovedný Mgr. Alexander Šabo  

Dňa 17.5.2019 o 18.00 hod. Folklórny večer  za účasti súborov Čierťaž z Nemeckej,  Kýčera 

z Čierneho Balogu, Jozef Kostúr - Strapáň  

Dňa 17.5.2019  príprava výstavy domácich umelcov – zodpovedný Michal Uhrík  

Dňa 18.5.2019 o 10.00  hod. zahájenie Čipkárskeho  

Dňa 18.5.2019  o 10.30 hod. otvorenie výstavy miestnych umelcov v MKS    

Dňa 18.5.2019  od 10.00 do 14.00 hod.  hudobná skupina  Akropola  

Dňa 18.5.2019  od  16.00 do 17.00 hod. hudobná skupina Pohoda  

Dňa 18.5.2019 od 18.00  do 19.00 hod. hudobná skupina Polemic  

Dňa 18.5.2019 Diskotéka od 20.00 hod. do 04.00 hod. Dj Mimo Nather  

Dňa18.5.2019 pre deti kočovné divadlo Rebriňák od 11.30 do 15.30 hod. 

B. s c h v a ľ u j e  poplatky  za predajné miesta:  

1. Prenájom predajného domčeka  vo výške 150 € na akciu  Čipkárskô  18.5.2019.  

2. Poplatok 130 € za predajné miesto vlastný stánok,  poskytované pohostinské služby, predaj 

stravy, alkoholických a iných nápojov, napojenie na energiu  na akciu Čipkárskô  18.5.2019. 

3. Poplatok 50 € za predajné miesto, ktorý produkuje odpad odoberá elektrickú energiu na 

akciu Čipkárskô  18.5.2019.  

4. Poplatok 10 € za predajné miesto remeselníci stánok do 10 m
2
, poplatok 20 € za stánok nad 

10 m
2
 na akciu Čipkárskô 18.5.2019. 5. Finančný príspevok pre jedno súťažné družstvo na 

nákup potravín vo výške 20 € na akciu Čipkárskô 18.5.2019. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, schválené podmienky boli 

dodržané. 

 

13) Uznesenie č. 10 zo dňa 27. 03. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. odporúča   

1. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jana Martiaková, Lúka 667/20,  

976 62 Brusno opätovne prerokovať v komisii životného prostredia a výstavby, lesného a 

vodného hospodárstva za účasti užívateľa pozemku rodiny Hlaváčovej." 



 

 Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie bolo splnené, komisia výstavby 

a životného prostredia OZ Obce Brusno dňa 10. 04. 2019 danú problematiku prejednala 

a odporučila OZ ďalší postup. 

 

14) Uznesenie č. 13zo dňa 27. 03. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e  

1. Prenájom nebytových priestorov v MKS Brusno v suterénnych priestoroch pre Patríciu 

Pavelkovú, Tulská 68, 974 04 Banská Bystrica, a Davida Maljara, Zámlynie 784/17, 976 62 

Brusno nájom 10 EUR mesačne do 31. 12. 2019 počas vymedzeného času (nočný kľud)." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetná nájomná zmluva nebola zverejnená, originál 

zmluvy nebol ku dňu výkonu kontroly podpísaný štatutárom obce. Napriek tomu k plateniu 

nájomného za prenájom priestorov zo strany nájomcov pravidelne dochádza. Je potrebné 

upozorniť, že je potrebné predmetný nájomný vzťah zmluvne legalizovať. Predmetné 

uznesenie je v plnení. 

15) Uznesenie č. 7 zo dňa 12. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  

A. s c h v a ľ u j e  

1. Schválenie  Nájomnej zmluvy č. 1331/1900/6253/2019 pre Slovenskú správu ciest 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava nájom časti pozemkov ako dočasný záber pre výstavbu a 

zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy.  

V nájomnej zmluve opraviť zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, nájomná zmluva č 

1331/1900/6253/2019 bola uzatvorená dňa 10. 04. 2019 a následne zverejnená na webovom 

sídle obce Brusno pod evidenčným číslom 23/2019. 

 

16) Uznesenie č. 9 zo dňa 12.4.2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s ch v a ľ u j e  

1. Podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, predaj pozemku a to pozemku KN-C č. 1636/10 o výmere 1 m
2
, druh pozemku, 

zastavaná plocha, vytvorený z parcely KN C 1636/1, druh pozemku zastavaná plocha 

katastrálne územie Brusno v zmysle GP č. 14419475-054/2018 zo dňa 15. 11. 2018 

kupujúcemu Stanislav Mikloš, rod. Mikloš za dohodnutú kúpnu cenu 10 €/m
2
, pretože 

predávaný pozemok je zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho 

Stanislava Mikloša. Kúpnu zmluvu vypracuje žiadateľ. Žiadateľ znáša náklady súvisiace s 

prevodom vlastníckeho práva. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, kúpna zmluva bola 

uzatvorená dňa 25. 04. 2019 a následne bola zverejnená na webovom sídle obce. 

 

17) Uznesenie č. 11 zo dňa 12. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno    

A. s c h v a ľ u j e    

1. Poskytnutie snímkovania Lidar pre Doc. PaedDr. Pavla Hrončeka PhD., za účelom 

vedeckého výskumu s vylúčením použitia na komerčné účely." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, snímkovanie bolo 

poskytnuté. 



18) Uznesenie č. 5 zo dňa 29. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

A. s c h v a ľ u j e 

1. Dotáciu pre Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno o. z. Školská 97662 Brusno - 

volejbalový klub 5 000 € s poskytnutím dotácie na dve časti vo výške 2 500 €, s tým že 2 časť 

bude poskytnutá po kontrole vyúčtovanie 1. časti poskytnutej dotácie. ŠK CVČ Brusno 

predloží doklady vyúčtovanie 1. časti do 31. 08. 2019. 

2. Zmena rozpočtu navýšenie výdavkov FK 0.8.1.0 EK 642002 ŠK CVČ volejbal o 4 000 € 

na 5 000 €. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, rozpočtové opatrenie 

týkajúce sa zmeny rozpočtovej položky je evidované, rozpočtová položka 642002 ŠK CVČ 

volejbal bola zmenená zo 4 000 € na 5 000 €. 

Samotné vyúčtovanie 1. Časti dotácie bolo predložené dňa 30. 08. 2019 

 

19) Uznesenie č. 7 zo dňa 29. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

A. s c h v a ľ u j e 

1. Vstup obce Brusno do OOCR Región Horehronie s členským poplatkom vo výške 

1000€/ročne."  

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, obec Brusno bola do 

OOCR Horehronie prijatá a základe uznesenia č. 09/20019 zo dňa 10. 06. 2019, čo súčasne 

preukazuje aj výpis z registra organizácií cestovného ruchu vedený Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky – sekcia cestovného ruchu. 

 

20) Uznesenie č. 9 zo dňa 29. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

A. u k l a d á 

1. Komisii ŽP a výstavby, lesného a vodného hospodárstva prerokovať žiadosť COOP 

Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina o odkúpenie 

pozemku v k. ú. Brusno a pripraviť návrh spôsobu predaja - prenájmu." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je v plnení, Komisia výstavby 

a životného prostredia OZ obce Brusno dňa 27. 06. 2019 na svojom zasadnutí prejednala 

predmetnú žiadosť a odporučila OZ uvedený pozemok dať do dlhodobého prenájmu za 

účelom vytvorenia parkovacích miest. Návrh spôsobu prenájmu nebol preukázaný. 

 

21) Uznesenie č. 12 zo dňa 29. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

A. o d p o r ú č a 

1. Obecnému úradu vyzvať žiadateľky p. Janu Martiakovú, 976 62 Brusno, Lúka 667/20 a 

Ing. Gabrielu Pinkovú, 974 01 Horná Mičiná 72 o doloženie GP na predmetné parcely." 

 

 Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, zo strany p. Martiakovej 

a p. Pinkovej bol predložený GP č. 43707661-20/19 overený Okresným úradom Banská 

Bystrica – katastrálny odbor dňa 07. 10. 2019, evidovaným pod č. 903/2019. 

 

22) Uznesenie č. 13 zo dňa 29. 04. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

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

1. Informácie starostu obce. 

B. o d p o r ú č a 

1. Starostovi obce dať vypracovať možnosti údržby, resp. rekonštrukcie ČOV Brusno." 

 



 Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je v plnení, starosta na obecnom 

zastupiteľstve dňa 09. 10. 2019 ústne informoval o možnostiach, ktoré nie sú bližšie 

špecifikované ani rozpočtom, ani časovým rámcom. 

 

23) Uznesenie č. 5 zo dňa 05. 06. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e   

1. Zmenu rozpočtu navýšenie bežných výdavkov FK 09.1.2 o 6 550 € - projekt „Výmena 

umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s  materskou školou Brusno“." 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené. 

 

24) Uznesenie č. 9 zo dňa 05. 06. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e   

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce za II. polrok 2019 

 

 Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, plán kontrolnej činnosti 

bol prijatý a následne zverejnený na webovom sídle obce. 

 

25) Uznesenie č. 10 zo dňa 05. 06. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e   

1. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva  na II. polrok 2019:  7.8.2019, 9.10.2019, 4.12.2019. 

 

Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, plán zasadaní bol prijatý 

a následne zverejnený na webovom sídle obce. 

 

26) Uznesenie č. 11 zo dňa 05. 06. 2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Brusno   

A. s c h v a ľ u j e  

1. Navýšenie spolufinancovania projektu Úradu vlády SR s názvom „Výmena umelého 

trávnika na multifunkčnom ihrisku „ vo výške 6 550 €. 

 

 Kontrolou bolo zistené, že predmetné uznesenie je splnené, predmetná suma bola 

preúčtovaná ako transfer pre ZŠ dokladom B2/118 dňa 25. 06. 2019. 

 

V Brusne, 08. 11. 2019 

 

Ing. Ivan Petrík 

hlavný kontrolór obce 


