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Dôvodová správa 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra, schválenej 
mestským zastupiteľstvom uznesením č. 1209/2018, bola vykonaná v čase od 20.12.2018 do 
23.01.2019 kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 6/2013 v príspevkovej organizácií hlavného mesta SR Bratislavy Mestský ústav ochrany 
pamiatok v Bratislave.  

Správa z uvedenej kontroly č. 25/2018 zo dňa 23.01.2019 uvádza návrhy na opatrenia.  
1. Vymáhať pohľadávku od p. Horvátha v sume 7 872,72 Eur súdnou cestou, s bezodkladným 

termínom.  
2. Vykonať za rok 2019 inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielu, do konca januára 

2020.  
V súlade s uznesením MsZ č. 691/2005 zo dňa 26. 5. 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 splnení.  

 
  



 
Informácia o plnení prijatých opatrení 

 
 

Informácia k jednotlivým bodom: 
 
1. Uvedený dlh vo výške 7.872,72 € p. Horvátha voči nášmu ústavu vznikol neoprávneným 
užívaním nebytového priestoru o výmere 48 m2 na 2.n.p. na Uršulínskej 9 v Bratislave, po 
skončení platnosti nájomnej zmluvy č. Z/01/2011 do 31.10.2018.  Dlžník začal splácať dlžnú 
sumu cez dohodnutý splátkový kalendár. V marci 2019 sľúbil uhradiť celú dlžnú sumu naraz, 
nakoľko poskytol časť svojho majetku do predaja cez aukčnú spoločnosť. Vzhľadom na to, že 
úhradu celej dlžnej sumy nevykonal podľa dohody do 31.07.2019, pristúpili sme dňa 19.augusta 
2019 k podaniu podnetu na žalobu cez nášho právneho zástupcu o úhradu dlžnej sumy vo výške 
6.972 €. 
 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielu bude vykonaná do 31.12.2019. Správa 
z inventarizácie bude  vyhotovená a odovzdaná zriaďovateľovi v termíne do 31.01.2020.  
 
 
Závery: 
V bode č.1 bol uvedený nedostatok odstránený podaním žaloby. Ďalší postup bude závisieť od 
priebehu súdneho a exekučného konania.  
V bode č.2  bude zistený nedostatok odstránený do 31.01.2020. 
 
 
  



Výpis zo zasadnutia komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej 
komisie MsZ zo dňa 04.09.2019  

 
 
K bodu 3  
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu a krátkej diskusii prijala nasledovné uznesenie:  
 
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní berie 
na vedomie predloženú Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany 
pamiatok.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Ing. Matej Vagač, v. r.  
tajomníčka komisie   predseda komisie 

 


