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Dôvodová správa
V súlade s uznesením č. 691/2005 časť B 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.

Prijaté opatrenia a ich plnenie
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 3/2015
a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení finančnými prostriedkami –
komplexná kontrola. Kontrola vykonaná na základe poverenia č. 20/2018 zo dňa 17.10.2018.
Správa z kontroly predložená do MsZ 7.2.2019. Z kontroly vyplynulo 1 opatrenie a 1
odporúčanie s termínom 31.3.2019.

Opatrenie:
1/ Nakoľko v ZoD č. 6809/WYP/1/2018 v čl. IV bod 4, písm. e/ je uvedené, že zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu v súlade s platnou legislatívou, žiadame
v rámci plnenia opatrení preukázať kde a ako bolo s 82 tonami odpadu naložené.
Vyjadrenie:
Predkladáme Vám ako prílohu č. 1 tejto správy fotokópie vážnych lístkov v počte 12
strán.
Odporučenie pre riaditeľku zariadenia:
Aby v časti webovej stránky organizácie, kde sú informácie o verejnom obstarávaní bola
umiestnená informácie, ktorá je zverejnená na webovom sídle ÚVO.
Vyjadrenie:
Na webovom sídle zariadenia www.domovjesenezivota.eu sme dňa 30.01.2019 uverejnili
v priečinku „Verejné obstarávanie“ link priamo na web stránku UVO, kde si uchádzači
môžu vyhľadať profil zariadenia a zverejnené výzvy na predkladanie cenových ponúk
pre podlimitné alebo nadlimitné zákazky.
Správa o plnení prijatého opatrenia a odporúčania bola predložená mestskému
kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.03.2019, podacie číslo magistrátu
108689 (naša značka DJZ-EK/0050/2019-001).

