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Dôvodová správa 
 

 

Podľa plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2017, schváleného 

uznesením č. 703/2016 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní 

dňa 7. a 8. 12. 2016 a poverenia č. 4/2017 zo dňa 28. 2. 2017 bola v Múzeum mesta 

Bratislavy (MMB) v dňoch 28. 2. 2017 – 16. 3. 2017 vykonaná komplexná finančná kontrola 

zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami. 

Na základe správy o výsledku kontroly č. 4/2017 bol MMB uložený Návrh opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov: 

1. právne vysporiadať – Rekonštrukciu Starej radnice a Apponyiho palác – 2. etapa, 

2. zabezpečiť novelizáciu Organizačného poriadku Múzea mesta Bratislavy.  

 

V súlade s uznesením MsZ č. 691/2005 zo dňa 26. 5. 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 splnení.  

Kontrola bola vykonaná v čase od 8. 2. 2017 do 23. 2. 2017  

Riaditeľovi MMB bolo uložené: prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku. Písomný záznam o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 31. 7. 2017. 



Informácia o plnení prijatých opatrení 
na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 4/2017 v Múzeu mesta Bratislavy 
 

Na základe správy o výsledku kontroly č. 4/2017 bol Múzeu mesta Bratislavy uložený 

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov: 

 

1. právne vysporiadať – Rekonštrukciu Starej radnice a Apponyiho palác – 2. etapa, 

2. zabezpečiť novelizáciu Organizačného poriadku Múzea mesta Bratislavy.  

 
Prijaté opatrenia a ich plnenie: 
 Na základe prerokovania správy o výsledku komplexnej finančnej kontroly č. 4/2017 

Múzeum mesta Bratislavy prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  
 
Plnenie opatrení: 
Uvedené nedostatky boli riešené nasledovne. 

Ad. 1/ 

Dňa 2. 3. 2017 sme listom č. 109/2017 opätovne požiadali sekciu správy nehnuteľností 

Magistrátu hl. m SR Bratislavy (Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ) o riešenie pôvodnej žiadosti, 

ktorú sme predkladali dňa 13. 2. 2013 vo veci vysporiadania – zverenia majetku na základe 

Zmluvy o prevode správy. 

Uznesením č. 841/2017 zo dňa 24. 5. 2017 Mestské zastupiteľstvo schválilo zverenie 

technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho 

paláca do správy Múzea mesta Bratislavy“.  

Dňa 14. 6. 2017 listom č. MAGS OMV 46332/2017 zo dňa 9. 6. 2017 sme obdržali Návrh 

protokolu č. 11 88 0488 17 00 o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy: stavby 

„Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica 

v Bratislave“ v MČ Bratislava – Staré Mesto, „oprava minulých rokov“ v 10 vyhotoveniach na 

podpis. 

Dňa 16. 6. 2017 sme zaslali listom č. 335/2017 podpísaný riaditeľom MMB Protokol č. 11 88 

0488 17 00 sekcii správy nehnuteľností.  

Dňa 17. 7. 2017 sme obdržali Protokol č. 11 88 0488 17 00 podpísaný primátorom Hl. m. SR 

Bratislavy JUDr. Ivom Nesrovnalom. 

 

 

Ad.2/ 

Vzhľadom k  Organizačnému poriadku zo dňa 1. 7. 1995 a jeho Doplnku č. 1 zo dňa 9. 9. 1997 

sme ku dňu 1. 7. 2017 vydali nový Organizačný poriadok Múzea mesta Bratislavy. 



KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 04. 10. 2017 
 
 
 
 
K bodu 1 

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou 
finančnou kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu 
mesta Bratislavy zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú Informáciu 

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou finančnou 

kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta Bratislavy 

zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0    

 
         
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                    predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 

 


