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1. Informácia 



 

 

Dôvodová správa 
  

 

 

Informácia bola vypracovaná v súvislosti s plnením povinnosti uloženej uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999 

- v polročných intervaloch predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie 

nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Kontrola výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských  zastupiteľstiev 

hlavného mesta SR Bratislavy bola vykonaná na základe uznesenia č. 1209/2018, časť B zo 

dňa 27.9.2018 a poverenia č. 21/2018 zo dňa 9.11.2018. Správa z kontroly bola predložená do 

MsZ 7.2.2019. 

 

 



 

 
 

Informácia 
o plnení opatrení kontroly výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských 

zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1. Novelizovať Rozhodnutie primátora č. 4/2014 spôsobom, ktorý bude reflektovať meniace sa 

stavy v počte a štruktúre osôb oprávnených na poskytovanie stravy.  

 

2. Dopracovať Rozhodnutie primátora č. 4/2014 o prenesení informácie o upresňovaní počtu osôb 

zúčastňujúcich sa na rokovaní MsZ (aj MsR) vzhľadom na ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí 

MsZ (aj MsR) dodávateľovi stravy. 

 

 Termín: ihneď, trvalý pre obidve opatrenia                                Zodpovedný: primátor 

 Plnenie opatrenia: 
 Rozhodnutie primátora, ktorým sa určujú pravidlá zabezpečenia stravovania počas rokovaní Mestskej rady 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy novelizované a dopracované o prenesenie informácie o upresňovaní počtu osôb 

zúčastňujúcich sa na rokovaniach – RP č. 11/2019 s účinnosťou od 1.októbra 2019. 

 

3. Pri zabezpečovaní akýchkoľvek služieb a tovarov v súvislosti s rokovaniami MsZ a MsR 

postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t.j. tieto vydokladovať minimálne 

zrealizovaným prieskumom trhu. 

 
Termín: ihneď, trvalý   Zodpovedná: vedúca OVS 
 

Plnenie opatrenia: 
Opatrenie splnené. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní boli s účinnosťou od 13.6.2019 

uzavreté dve rámcové dohody na poskytovanie služieb cateringu, ide o spoločnosť Agentúra 

Manna, s.r.o., Zmluva č. MAGTS1900048 a o spoločnosť Patrik Tomko, Zmluva 

č. MAGTS1900047.  

 

4. Zabezpečiť, aby bola zavedená evidencia zariadení, ktorým bola poskytnutá strava v rámci 

charitatívnych účelov pri zmarených, resp. nezrealizovaných zasadnutiach MsZ a MsR.                          

 

Termín: ihneď, trvalý  Zodpovedná: vedúca OVS 
 
Plnenie opatrenia: 
Opatrenie splnené. Zariadenia, ktorým budú v prípade zmareného, resp. nezrealizovaného 

rokovania MsZ a MsR v rámci charitatívnych účelov, na základe rozhodnutia primátora, 

poskytnuté služby cateringu, budú evidované na referáte programového manažmentu a ochrany 

budov oddelenia vnútornej správy. 

 

 

 


