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Dôvodová správa 
 
 Na základe poverenia na výkon kontroly č. 10/2013 zo dňa 09.07.2013 v súlade 
s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2013, schváleného uznesením 
č. 1168/2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.06.- 27.06.2013, 
vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra Ing. Mária Velická (vedúca kontrolnej 
skupiny), Ing. Peter Šinály (člen  kontrolnej skupiny), a Ing. Filip Húščava (člen kontrolnej 
skupiny) kontrolu plnenia opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii mesta - Základná umelecká 
škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava. 
 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. 
 V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 22.08.2013 bolo 
riaditeľke ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava uložené: 
1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 23.08.2013. 
2. Správu o plnení  prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a o odstránení  príčin ich  vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne 
do 31.10.2013 

3. V súlade s § 14, ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 
následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu 
a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 31.10.2013. 
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Prijaté opatrenia a ich plnenie 
 
 Riaditeľka ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava prijala v stanovenom 
termíne nasledovné opatrenia k zisteniu kontroly: 
 
1/ Vyúčtovania pracovných ciest vykonávať na základe platných predpisov. 
Zodpovední: riaditeľka organizácie, ekonómka 
Termín: ihneď a trvale 
Plnenie: 
Vyúčtovania pracovných ciest sú a budú vykonávané (v súčasnosti sa neuskutočnila žiadna 
pracovná cesta od ukončenia následnej finančnej kontroly) na základe platných predpisov. 
Pracovníčka zodpovedná za uvedený nedostatok ukončila pracovný pomer k 31. 12. 2012. 
 
2/ S výsledkom kontroly oboznámiť zodpovedných zamestnancov na porade vedenia školy. 
Zodpovedná: riaditeľka školy 
Termín: september 2013 
Plnenie: 
S výsledkom kontroly boli oboznámení zodpovední zamestnanci na porade vedenia školy dňa 
26. 8. 2013, ako aj na pedagogickej rade v ten istý deň. 
 
 
 
 
 
 
 
 


