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Prehľad  

prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly  
mestského kontrolóra mestského kontrolóra SR Bratislavy č. 15/2015 

 
Na základe Správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy zo dňa 02.03.2016, prijala organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 

 
5. Zabezpečiť protokolárne odovzdanie diela – rekonštrukcia Krematória a následne 
jeho zaradenia do majetku organizácie. 
Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy vyzvala obstarávateľa diela 

o protokolárne odovzdanie diela. Ku dňu 30.6.2016 sú práce spojené s rekonštrukciou 

Krematória zaradené do majetku organizácie.  

 
9. Doriešiť nájomný vzťah – prenájom bytu v objekte na Pažického 4. 
Nájomný  vzťah – prenájom bytu v objekte na Pažického č.4  je v štádiu riešenia. Magistrát 

hlavného mesta nás informoval, že poskytol Ing. Vaňovi náhradné bývanie, s ktorým nájomca 

súhlasil. Z posledných rokovaní s pánom Vaňom vyplýva, že vyjadril kladné stanovisko 

k opusteniu bytu s predpokladaným termínom vysťahovania k 31.10.2016.  

 
11. Doriešiť s dodávateľom rezaných kvetín 50  %- nú zľavu, podľa platnej zmluvy. 
Po oslovení dodávateľa rezaných kvetov ohľadom 50%-nej zľavy, nám tento podal 

vysvetlenie, že SW-vý program dodávateľa neumožňuje uvádzať zľavy na faktúre. 

Organizácia MARIANUM pri nákupe rezaných kvetov zabezpečila, že pri každej faktúre je 

aktuálny cenník pre zdokumentovanie poskytnutej 50% zľavy.    

 
12. Doriešiť likvidáciu poistnej udalosti – poškodenie osobného motorového vozidla. 
Organizácia MARIANUM aj napriek urgencii o predloženie dokladov o nákupe drahších 

náhradných dielov od spoločnosti Autoslužby PLN tieto doklady nezískala. Na základe tejto 

skutočnosti  Poisťovňa Allianz  nemohla pristúpiť k dolikvidácii poistného plnenia v hodnote 

137,42 €. Vzhľadom k nedoriešenému prípadu, bola zvolaná škodová komisia, ktorá rozhodla 

o uhradení vzniknutého rozdielu pracovníkom dopravy, ktorý bol zodpovedný za doriešenie  

problému. Výška škody je už pracovníkom voči MARIANUM-u  vysporiadaná v zmysle 

záverov škodovej komisie.  

 


