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Dôvodová správa 
 
 Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy na I. polrok 2013 (ďalej len „mestského kontrolóra“), schváleného uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 925/2013 zo dňa 13.12.2013 (ďalej 
len MsZ“) a poverenia na výkon kontroly č. 8/2013 zo dňa 21.6.2013 vykonali zamestnanci 
útvaru mestského kontrolóra v čase od 21.6.2013. do 16.9.2013 kontrolu dodržiavania 
všeobecných záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami v Centre voľného času, Hlinícka 3, Bratislava (ďalej len „CVČ“). 
 V súlade s uznesením č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom 
organizácií informovať MsZ o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou, predkladáme informáciu o prijatých opatreniach a o plnení prijatých opatrení. 
 V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 17.9.2013 bolo 
riaditeľovi  CVČ uložené: 
  1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 18.9.2013.    
  2.Správu o plnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 
30.11.2013 
  3. V súlade s § 8, písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou 
kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonníka práce ) 
a uvedené oznámiť mestskému kontrolnému orgánu v termíne do 30.11.2013. 
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Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia  
 

Riaditeľ CVČ  prijal v stanovenom termíne nasledovné opatrenia k zisteniam kontroly: 
 

1. Oznámiť finančnému oddeleniu  Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy havarijný stav 
strechy v elokovanom pracovisku CVČ v Športovej hale na Pionierskej ul. a požiadať 
o zmenu účelovosti ušetrených rozpočtovaných finančných prostriedkov v položke bežných  
výdavkov, ktoré boli určené na opravu  strechy budovy  CVČ na Hliníckej 3  a previesť 
ušetrené finančné prostriedky  na položku bežných výdavkov za účelom  opravu strechy 
elokovaného pracoviska CVČ Športovej haly na  Pionierskej ul.   
 
Termín: ihneď       
Zodpovedný: riaditeľ CVČ 
 
Vyhodnotenie plnenia: 
Schválením uznesenia MsZ č. 1211/2013 zo dňa 25.-26.9.2013 bola schválená zmena 
účelovosti  ušetrených finančných prostriedkov v položke bežných výdavkov  na opravu 
strechy elokovaného pracoviska CVČ  Športovej haly na Pionierskej ul. Strecha bola 
opravená a zatečené miestnosti vymaľované.  
 
 
2. Vyhodnotiť možnosť monitorovania objektov podľa súčasného platného cenníka Mestskej 
polície hlavného mesta SR Bratislavy  (ďalej len „mestská polícia“) a porovnať s ponukou 
súčasného poskytovateľa služby firmy Securiton a realizovať výhodnejšiu alternatívu.  
 
Termín : do 30.11.2013 
Zodpovedný: riaditeľ CVČ  
 
Vyhodnotenie plnenia: 
Riaditeľ centra listom požiadal firmu Securiton o zníženie poplatku za monitorovanie budovy 
CVČ. Poplatok bol znížený z 58 € na 37 €. Požiadali sme mestskú políciu o ponuku na 
pripojenie na pult centrálnej ochrany, ktorá nám prišla, avšak vstupné náklady na anténu, 
montáž a režijnú správu sú 575 €, čo momentálne nemáme a preto dočasne ponecháme 
monitorovanie budovy firme Securiton za znížený poplatok. Finančná návratnosť pri ponuke 
mestskej polície by bola 2 roky. V rozpočte na rok 2015 budeme žiadať o zvýšenie na 
zriadenie a montáž pripojenia na mestskú políciu  s tým, že využijeme výpovednú dobu firme 
Securiton.   

 


