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Dôvodová správa  

 

          Na základe poverenia vykonali poverení zamestnanci oprávnenej osoby Hlavného mesta 
SR Bratislavy kontrolu č.3/2020 u povinnej osoby Mestský ústav ochrany pamiatok.  

Podľa §20 ods.4 písm.d) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 
predpisov bola dňa 22.6.2020 predložená Správa z vykonanej kontroly 3/2020-35. 

Na základe odporúčaní predloženej správy organizácia prijala  a ku dňu 30.6.2020 splnila 
všetky navrhované opatrenia.  

1. Novelizovať interný predpis: Smernicu č. 1/2018 o zadávaní zákaziek a na uplatňovanie 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2018 v súlade s platnou 
legislatívou. 

Interný predpis bol novelizovaný dňa 30.6.2020 s účinnosťou od 1.7.2020 ako  
SMERNICA č.1/2020 

2. Zverejňovanie zmlúv v zmysle ust. §5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §47a zákona č. 
40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Zodpovední pracovníci boli upozornení na dodržiavanie Zákona o zverejňovaní zmlúv. 

Dňa 9.3. 2020 bola zverejnená Zmluva o poskytovaní právnych služieb.  

3. Uzatvoriť platnú a účinnú zmluvu s advokátskou kanceláriou o poskytovaní právnych 
služieb. 

Dňa 9.3.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytovaní právnych služieb zverejnením na 
WEB stránke MUOPu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia 
 o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov  

zistených útvarom mestského kontrolóra v dňa 10.01.2020 
 

Na základe poverenia vykonali poverení zamestnanci oprávnenej osoby Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám 1, Bratislava kontrolu č. 3/2020 u povinnej osoby Mestský ústav 
ochrany pamiatok IČO: 006022841, sídlo Uršulínska 9, Bratislava . Kontrola bola zameraná na 
hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní 
činnosti v právnych veciach a veciach verejného obstarávania.  

Podľa §20 odst.4 písm.d) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 
predpisov nám bola dňa 22.6.2020 predložená Správa z vykonanej kontroly č.3/2020-35. 
Správa bola predložená na rokovanie do mestského zastupiteľstva konaného dňa 30.4.2020 
a zobraná na vedomie uznesením č.432/2020.  

 V správe č.3/2020-35 boli definované nasledovné nedostatky (v stručnom znení): 

 

A. MUOP mal v kontrolovanom období uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 
s Advokátskou kanceláriou (ďalej tiež ako „AK“) zo dňa 16.1.2017 (ďalej tiež ako „zmluva 
o PS“) . Kontrolná skupina konštatuje, že MUOP nezverejnil zmluvu o PS, ktorá obsahovala 
informácií o cene za plnenie predmetu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov, pretože Zmluvu o PS na svojom webovom sídle 
nezverejnil s následkami, že k jej uzatvoreniu nedošlo v zmysle par. 47a odst.4 zákona 40/1964 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

Povinnej osobe bol doručený Návrh správy 9.3.2020 s odporúčaním : 

1. Novelizovať interný predpis: Smernicu č. 1/2018 o zadávaní zákaziek a na uplatňovanie 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2018 v súlade s platnou 
legislatívou. 

2. Zverejňovanie zmlúv v zmysle ust. §5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §47a zákona č. 
40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Uzatvoriť platnú a účinnú zmluvu s advokátskou kanceláriou o poskytovaní právnych 
služieb. 

  

 

 

B.  Na základe odporúčaní   predloženej správy z kontroly zo dňa 22.6.2020 (číslo MAG UMK 
367148/2020 )prijala  organizácia nasledovné opatrenia: 

1. Novelizovať interný predpis: Smernicu č. 1/2018 o zadávaní zákaziek a na uplatňovanie 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2018 v súlade s platnou 
legislatívou. 

Interný predpis bol novelizovaný dňa 30.6.2020 s účinnosťou od 1.7.2020 ako  
SMERNICA č.1/2020 

2. Zverejňovanie zmlúv v zmysle ust. §5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §47a zákona č. 
40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Zodpovední pracovníci boli upozornení na dodržiavanie Zákona o zverejňovaní zmlúv. 

Dňa 9.3. 2020 bola zverejnená Zmluva o poskytovaní právnych služieb.  

3. Uzatvoriť platnú a účinnú zmluvu s advokátskou kanceláriou o poskytovaní právnych 
služieb. 

Dňa 9.3.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
zverejnením na WEB stránke MUOPu. 

 

    Všetky doporučené opatrenia boli splnené k 30.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis z online zasadnutia 
Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ 

(formou videokonferencie) dňa 09.09.2020 
 
 
K bodu 3 
 
Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok 
 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní berie na 
vedomie predloženú Informáciu o opatreniach prijatých 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


