
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 24.09.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko  

 

september 2020  

  

 

Materiál obsahuje:  

1. Správa o plnení opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených 
útvarom mestského kontrolóra v dňa 
10.01.2020  

2. Výpis z komisie kultúry, ochrany 
historických pamiatok a mediálnej 
komisie MsZ 

 

 

Predkladateľ:  

Mgr. Ctibol Košťál, v, r.  
riaditeľ magistrátu 
 

Zodpovedný:  

Mgr. Katarína Hulíková, v, r.  
riaditeľka BKIS 
 

Spracovateľ:  

Ing. Andrej Melničák, v, r.  
vedúci sekcie prevádzkového manažmentu 
BKIS 



Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených útvarom 
mestského kontrolóra v dňa 10.01.2020  

Na základe poverenia na vykonanie kontroly č. 03/2020 zo dňa 10.01.2020 vykonali 
zamestnanci oprávnenej osoby Hlavného mesta SR Bratislava v Bratislavskom kultúrnom 
a informačnom stredisku kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, vynaloženými 
na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach verejného 
obstarávania. 

Na základe správy z kontroly č. 3/2020-27, ktoré bolo BKIS doručené dňa 19.06.2020 
pod číslom MAG UMK 366922/2020 boli stanovené nasledovne odporúčania: 

Využívanie právnych služieb advokáta len v prípade nevyhnutnosti a účelnosti, t. j. za 
predpokladu kritického splnenia týchto podmienok: 
1/ nedostatočná personálna kapacita,  
2/ nedostatočná odbornosť personálnych kapacít,  
3/ významnosť právneho sporu,  
4/ poskytovanie právnej služby nemožno zabezpečiť prostredníctvom zriaďovateľského orgánu. 
 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko prijalo opatrenia na základe 
odporúčaní  správy z kontroly č. 3/2020-27. Doplnilo do personálneho stavu špecialistu pre 
verejné obstarávanie, ktorý je zároveň právnik v kumulovanej funkcii, čím sa doplnili 
personálne kapacity v oblasti právnych služieb a v oblasti verejného obstarávania. Od tohto 
opatrenia je očakávaná vyššia efektivita v oblasti verejného obstarávania a právnych služieb.  

 

  



Výpis z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva MsZ (formou videokonferencie) dňa 09.09.2020  

 
 

K bodu 7  
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko  
 
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní berie 
na vedomie predloženú Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6   Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1  
 
 
 
 
Za správnosť opisu:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Ing. Matej Vagač, v. r.  
tajomníčka komisie   predseda komisie  
 
 
 


