
 
 

 
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 16. 02. 2017 
 
 
 
 
 
 

I n f o r m á c i a  
 

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 
Bratislava 

 
 
 
 
Predkladateľ:      Materiál obsahuje: 
Mgr. Martin Maruška     1. Dôvodovú správu 
riaditeľ magistrátu     2. Prijaté opatrenia a ich plnenie 
v zastúpení Ing. Radoslav Kasander, v.r. 
riaditeľ sekcie financií 

        
 
 
 

 
Zodpovedný:  
Ing. Peter Vojtko, v.r.   
riaditeľ STARZu  
  
                                                                                    
    
                                                                                 
Spracovateľka: 
Ing. Zlatica Čemanová, v.r.  
námestníčka riaditeľa STARZu 
 
 
 
 

Február 2017 
 



2 
 

Dôvodová správa 
 
 
    V súlade s uznesením č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach 
a ich plnení.  
 
     Na základe poverenia na výkon kontroly č. 9/2016 zo dňa 25. 5. 2016 a plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2016, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na pokračujúcom zasadnutí dňa 3. 2. 2016, vykonali zamestnanci 
útvaru mestského kontrolóra kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 
nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 7/2014 a kontrolu správy objektu Plaváreň 
Pasienky v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava. Kontrola prebiehla 
od 25. 5. 2016 do 8. 9. 2016 s prerušením. V správe č. 9/2016 bolo riaditeľovi uložených sedem 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Taktiež bola 
stanovená úloha riaditeľovi organizácie predložiť písomný záznam splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku predložiť mestskému 
kontrolórovi v lehote do 31. 12. 2016.  
 
      Správa č. 9/2016 bola predmetom rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 29. 9. 2016.  
 
      Riaditeľ STARZu dňa 29. 12. 2016 predložil na útvar mestského kontrolóra správu o plnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  
 
      Materiál bude predložený ako informatívny materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 2. 2016.  
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Prijaté opatrenia a ich plnenie 
 
     Na základe správy č. 9/2016 o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 
nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 7/2014 a kontrole správy objektu Plaváreň 
Pasienky vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy riaditeľ STARZu predložil nasledovnú správu o plnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku: 
 
1. Zabezpečiť zverejňovanie všetkých objednávok v súlade s platným zákonom. 

Termín: trvalý 
Od 1. 10. 2016 sa zverejňujú prijaté objednávky na webovej stránke www.starz.sk. Vydané 
objednávky boli zverejňované aj v minulosti priebežne. 

 
2. Vypracovať prevádzkový poriadok Plavárne Pasienky.  

Termín: do 30. 9. 2016 
Prevádzkové poriadky 50 m bazéna a 25 m bazéna Plavárne Pasienky boli vypracované, sú 
platné od 1. 10. 2016 a sú zverejnené na webovej stránke www.starz.sk, na vývesných 
tabuliach plavárne.  

 
3. K faktúram prikladať všetky doklady, týkajúce sa zmien objednávok. 

Termín: trvalý 
Úloha sa plní priebežne od začiatku novej sezóny na Plavárni Pasienky od 1. 9. 2016 a na 
zimných štadiónoch od 1. 8. 2016.  
 

4. Zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.  
Termín: trvalý 
Úloha sa plní priebežne. Finančnú kontrolu vykonávajú zodpovední pracovníci pri každej 
finančnej operácii v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a smernicou 
č. 1/2016 o vykonávaní základnej finančnej kontroly STARZu. 
 

5. Pohľadávku voči HC SLOVAN Bratislava a. s. vymáhať tak, aby boli uplatnené všetky 
právne prostriedky na jej vymoženie. 
Termín: ihneď 
Dlh HC SLOVAN Bratislava a. s. k 31. 8. 2016 predstavoval sumu 317 961,14 Eur.  
Bol uhradený v nasledovných splátkach: 
- dňa 16. 9. 2016 v sume 70 746,39 Eur na základe uznania dlhu a dohody o zaplatení 

dlhu v splátkach č. 030/2016 zo dňa 19. 2. 2016 na sumu 424 478,34 Eur, ktorá bola 
celá uhradená,  

- dňa 16. 9. 2016 v sume 29 324,21 Eur na základe uznania dlhu a dohode o zaplatení 
dlhu v splátkach č. 136/2016 E zo dňa 8. 6. 2016 na sumu 212 067,60 Eur, ktorá bola 
celá uhradená,  

- dňa 29. 9. 2016 v sume 82 743,39 Eur na základe uznania dlhu a dohode o zaplatení 
dlhu v splátkach č. 136/2016 E zo dňa 8. 6. 2016 na sumu 212 067,60 Eur, ktorá bola 
celá uhradená. 

V súčasnej dobe predstavuje dlh HC SLOVAN Bratislava a. s. ku dňu 31. 12. 2016 sumu  
303 021,10 Eur. Na časť dlžnej sumy máme uzatvorené uznanie dlhu a dohodu o zaplatení 
dlhu v splátkach  č. 311/2016/E zo dňa 13. 12. 2016 na sumu 347 533,23 Eur, z ktorej bola 
uhradená čiastka 196 000 Eur, suma 36 000 Eur bola splatná k 31. 12. 2016 a suma 
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115 533,23 Eur je splatná ku dňu 31. 1. 2016. Na faktúry splatné po 18. 11. 2016 sme 
zaslali upomienky a tiež predžalobnú výzvu.  
 

6. Dôsledne sledovať a vymáhať všetky pohľadávky.  
Termín: trvalý 
Úloha sa plní priebežne. V lehote 15 dní po splatnosti faktúr organizácia zasiela dlžníkom 
upomienky. V lehote 30 dní po zaslaní upomienok zasiela predžalobné výzvy. Prednostne 
rieši uznanie dlhu a jeho splácanie mimosúdne návrhom na uzatvorenie dohody. 
V prípade, ak k uzatvoreniu dohody o uznaní dlhu a jeho splácaní nepríde, alebo sa 
podmienky  dohôd neplnia, predkladáme dlhy na vymáhanie súdnou cestou 
prostredníctvom právnej kancelárie, ktorá organizáciu zastupuje v súdnom konaní.  
 

7. Upozorniť zodpovedných zamestnancov na zistené nedostatky.  
Termín: do 30. 9. 2016 
Opatrenia z kontroly boli prerokované na porade vedenia organizácie dňa 20. 9. 2016 za 
prítomnosti vedúceho strediska Plaváreň Pasienky Ing. Tibora Dányiho. Riaditeľ upozornil 
vedúcich pracovníkov na zistené nedostatky pri kontrole. Okrem toho písomne upozornil 
vedúceho prevádzky Plavárne Pasienky na dôsledné dodržiavanie zákona o finančnej 
kontrole č. 357/2015 Z. z. a nedostatky zistené pri kontrole listom č. 1315/2016 zo dňa 12. 
9. 2016. 

       
 


