
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 6.6.2013

Informácia
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
ÚMK a ich plnení v mestskej príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy

Predkladateľ :                                                                     Materiál obsahuje :
                               
Mgr. Rastislav Gajarský                                                       1. Dôvodovú správu
riaditeľ magistrátu                                                                 2. Prijaté opatrenia
                                                                                                  s vyhodnotením ich plnenia

Zodpovedný :

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Spracovateľ :

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ Múzea mesta Bratislavy



Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti  mestského kontrolóra na II.polrok 2012 schváleného 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.06.2012 uznesením 
č.  692/2012,  bola  vykonaná  Poverením  č.  17/2012  (MAGS  UMK  57005/2012-454547) 
určenou skupinou mestského  kontrolóra  kontrola  dodržiavania  hospodárnosti,  efektívnosti, 
účinnosti  a  účelnosti  pri  hospodárení  s finančnými  prostriedkami  –  komplexná  kontrola 
v subjekte - Múzeum mesta Bratislavy za obdobie 2011 – do ukončenia kontroly.

Po  ukončení  kontroly  bola  prijatá  Správa  č.  17/2012,  s ktorou  bol  kontrolovaný  subjekt 
oboznámený 25.1.2013. 
Následne  boli  dňa  29.1.2013  prijaté  Opatrenia  na  odstránenie  zistených  nedostatkov  a na 
odstránenie príčin ich vzniku.



Prijaté Opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

a vyhodnotenie ich plnenia

Na základe výsledkov kontroly č.17/2012, ktorá bola vykonaná Útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta Bratislavy, prijímam nasledovné 
opatrenia :

1/ Pri uzatváraní pracovných zmlúv dodržiavať ustanovenia zákona č. 552/2003 Z.z..
    Termín: trvalý
     Zodpovední : riaditeľ organizácie, personalistka
     Plnenie: priebežne

2/ Pri uzatváraní zmlúv postupovať v súlade s platnými predpismi a zmluvy o bezodplatnom
    plnení neuzatvárať. 
    Termín: trvalý
    Zodpovedný: riaditeľ organizácie
    Plnenie: priebežne

3/ Písomne požiadať hlavné mesto o zverenie majetku na základe zmluvy o prevode správy.
    Termín: do 15.2.2013
    Zodpovedný: riaditeľ organizácie
    Plnenie: v zmysle uvedeného opatrenia bol dňa 14.2.2013 doručený do podateľne
    magistrátu hl.m. SR list (č.j. 81/2013, podacie č. 33804) adresovaný riaditeľovi
    magistrátu Mgr. Gajarskému s príslušnou  žiadosťou. Do dnešného dňa sme
    neobdržali odpoveď.

4/ Písomne požiadať hlavné mesto o zabezpečenie finančných prostriedkov na zabezpečenie
    odbornej revízie zbierok.
    Termín: do 30.6.2013
    Zodpovedný: riaditeľ organizácie
    Plnenie: v zmysle uvedeného opatrenia bol dňa 14.5.2013 doručený do podateľne
    magistrátu hl.m. SR list (č.j. 255/2013, podacie č. 275567) adresovaný vedúcemu
    finančného oddelenia Ing. Kotesovi so žiadosťou o úpravu rozpočtu pre rok 2013. 
    Na vedomie bol postúpený riaditeľovi magistrátu Mgr. Gajarskému a vedúcej OKŠ
    Mgr. Polákovej. Do dnešného dňa sme neobdržali odpoveď. 

5/ U všetkých oneskorených úhradách od odberateľov vyčísliť úrok z omeškania a zmluvnú
    pokutu (spätne za tri roky) a uplatniť ich uhradenie.
    Termín: do 30.6.2013
    Zodpovední: vedúci ekonomického úseku, riaditeľ organizácie
    Plnenie: všetkým oneskoreným platcom boli zaslané listy s penalizačnými faktúrami
    s výzvami na ich úhradu. Niektoré boli uhradené, s niektorými odberateľmi bol
    dohodnutý splátkový kalendár, v niekoľkých prípadoch sme nútení vymáhať
    pohľadávky súdnou cestou. 


