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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. 11/2018 zo dňa 23.05.2018 a uznesenia 

MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 1126/2018 časť C zo dňa 25.04.2018, vykonali 

zamestnanci útvaru mestského kontrolóra finančnú kontrolu v mestskej rozpočtovej 

organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava. Kontrola prebiehala od 

23.05.2018 do 14.06.2018 a bola zameraná na hospodárenie v Domove seniorov Archa 

s dôrazom na agendu personálnu a mzdovú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijaté opatrenia a ich plnenie   

Na základe výsledkov finančnej kontroly č. 11/2018 zo dňa 23.05.2018  uvedených v 

správe o výsledku finančnej kontroly  kontrolný orgán: 

Odporučil riaditeľke  Domova seniorov Archa požiadať hlavné mesto SR Bratislava o zmenu 

rozpočtu a následne zvýšiť osobné príplatky zamestnancom. 

Plnenie: 

1. Dňa 18.6.2018 všetky riaditeľky zariadení sociálnych služieb spadajúcich do 

kompetencie Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy informovali listom riaditeľku sekcie, Mgr. Marcelu Gbelecovú, 

o kritickej situácii nedostatku personálu, vysokej miere fluktuácie a nízkom mzdovom 

ohodnotení a predložili vlastné návrhy možných riešení. Dňa 04.09.2019 riaditeľka 

zariadenia pre seniorov Archa požiadala sekciu financií o navýšenie rozpočtu na mzdy 

zamestnancov. 

2. Dňa 4.7.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa magistrátu s riaditeľkami 

zariadení pre seniorov. 

3. Z tohto stretnutia vyplynuli úlohy a požiadavky, ktoré boli spracované a zaslané  na 

oddelenie  sociálnych vecí na ďalšie spracovanie  (platová inventúra k 31.12.2017 

      a k   30.6.2018; inventúra miezd k 30.6.2018; vývoj čerpania mzdových prostriedkov     

      za r.2015 - 2020; prepočítaný stav zamestnancov za roky 2015 - 2018; prehľad 

      odborných a ostatných zamestnancov  k 30.6.2018; počet zamestnancov podľa zákona 

      448/2008; prehľad využívania ADOS za r. 2016-2018. 

 

Uložil opatrenie:    

 

Dodržiavať ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov. 

 

Plnenie: 

1. Domov seniorov Archa dodržiava ustanovenia zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

2. Písomný záznam splneného opatrenia prijatého na nápravu nedostatkov a odstránenie 

príčin ich vzniku predloží riaditeľka Domova seniorov Archa  mestskému kontrolórovi 

v lehote  do 31.08.2018.   

3. Materiál bude predložený ako informatívny materiál v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.09.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.09.2018 

 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Informácia o prijatých opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v 
rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava“, ktorý predložil JUDr. Ivo 
Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie informáciu o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava. 
 
Zároveň komisia poveruje predsedníčku komisie k zaslaniu súboru otázok adresovaných pani 
riaditeľke týkajúcich sa fungovania Domova seniorov Archa. Predsedníčka komisie žiada pani 
riaditeľku o následné zaslanie písomných odpovedí na predmetné otázky. Komisia tiež poveruje 
tajomníka komisie preveriť plnenie uznesenia z predchádzajúceho rokovania o DS Archa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
 
           Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r. 
                           predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 05.09.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník  

 


