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Informácia o plnení prijatých opatrení z kontroly č. 17/2018 

 

 

Na základe poverenia na výkon kontroly zo dňa 26.06.2018 v súlade s uznesením MsZ 

č.1104/2018 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v čase od 26.06.2018 do 

07.09.2018 kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

č.8/2014 a kontrolu dodržiavania záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

Kontrolované obdobie – rok 2015, 2016, 2017 a rok 2018 do 31.07.2018 

 

Prijaté opatrenie č. 1.: V dokumentácii verejného obstarávania jednoznačne stanoviť spôsob 

komunikácie s uchádzačmi a spôsob jednotného predkladania ponúk. 

Plnenie opatrenia č. 1: V dokumentácii verejného obstarávanie bol jednoznačne stanovený 

spôsob komunikácie s uchádzačmi a spôsob jednotného predkladania ponúk. 

 Termín: trvale 

 

Prijaté opatrenie č. 2: Uzatvárať zmluvy o dielo na stavebné práce v súlade s položkovým 

rozpočtom stavby, ktorý vypracováva projektant, prípadne súťažou dosiahnuť nižšiu cenu. 

Plnenie opatrenia č. 2: Pri uzatváraní zmlúv o dielo na stavebné práce dodržíme položkový 

rozpočet stavby vypracovaný projektantom, prípade súťažou dosiahneme nižšiu cenu. 

Termín: trvale 

 

Prijaté opatrenie č. 3: Zverejňovať zmluvy, prípadne iné dokumenty so všetkými ich 

náležitosťami v súlade s platným zákonom. 

Plnenie opatrenia č. 3: Zverejňujeme zmluvy, prípadne aj iné dokumenty so všetkými ich 

náležitosťami v súlade s platnými zákonmi. 

Termín: trvale 

 

Prijaté opatrenie č. 4:. Zabezpečiť vo všetkých prípadoch odkontrolovanie odvezenej drevnej 

hmoty. 

Plnenie opatrenia č. 4: Kontrolujeme odvezenú drevnú hmotu vo všetkých prípadoch. 

Termín: trvale 



 

 

 

Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol 

 
Kód uzn. - 15.1 

Uznesenie č. 186/1999 

zo dňa 2. 12. 1999 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
správu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol. 

B.  u k l a d á 

 
riaditeľovi magistrátu 

pravidelne predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

T: polročne 
  

 

 


