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PREDKLADACIA SPRÁVA 

 

1. dôvod predloženia materiálu alebo podnet, na základe ktorého je materiál 

vypracovaný: 

Materiál bol vytvorený organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v súlade 

s  Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2005 časť B zo 

dňa 26.05.2005.  

 

2. Stručné zdôvodnenie potreby materiálu: 

Kontrolná skupina mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy konštatovala, že 

náklady na poradenstvo a zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a právnych služieb 

cez externých dodávateľov organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy boli 

v kontrolovanom období nehospodárne a neefektívne. Na základe uvedeného uložila 

kontrolná skupina organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy viaceré 

odporúčania: 

 

a) postupovať pri odmeňovaní zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom č. 311/2001  Z.z. Zákonníkom práce 

v znení neskorších predpisov 

 

Organizácia MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijala opatrenia na dodržiavanie 

Zákonníka práce ohľadom odmeňovania zamestnancov zamestnávaných mimo pracovného 

pomeru. So zamestnancom, ktorý vykonával činnosť špecialistu verejného obstarávania bola 

ukončená Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti ku dňu 30.04.2020, pričom od 01.05.2020 

s ním bola uzatvorená pracovná zmluva podľa ustanovenia § 43 a nasl. Zákonníka práce. 

Odmena za vykonanú prácu predmetného zamestnanca bola určená v zmysle  

ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kolektívnej zmluvy. Úloha 

bola splnená dňa 30.04.2020.  

  

b) vyzvať advokáta k podaniu vysvetlenia za poskytnuté služby 

 

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy vyzvala advokáta listom zo dňa 

28.4.2020 na podanie vysvetlenia k dotazom kontrolnej skupiny a požiadala ho o súčinnosť 

a vyjadrenie k uvedeným skutočnostiam. JUDr. Karol Spišák podal vysvetlenie k uvedeným 

dotazom listom zo dňa 30.04.2020. Úloha bola splnená dňa 28.04.2020.  

 

c) podať Revíznej komisii Slovenskej advokátskej komory sťažnosť na postup advokáta 

 

Organizácia MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy podala dňa 29.4.2020 sťažnosť na 

postup advokáta v nadväznosti na fakturáciu právnych služieb Revíznej komisii Slovenskej 

advokátskej komory. Listom zo dňa 21.07.2020 došlo na základe rozhodnutia Revíznej 

komisie Slovenskej advokátskej komory k odloženiu predmetnej sťažnosti. Úloha bola 

splnená dňa 29.04.2020 

d) ukončiť Rámcovú zmluvu o právnej pomoci 

 

Organizácia MARIANUM– Pohrebníctvo mesta Bratislavy vypovedala dňa 29.4.2020 

Rámcovú zmluvu o právnej pomoci zo dňa 31.5.2016 uzatvorenú s JUDr. Karolom Spišákom, 

advokátom. Úloha bola splnená dňa 29.04.2020 

 
 



 

 

3. Stručný obsah materiálu : 

Materiál sa predkladá ako informačný materiál do MsZ bez uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 
























