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Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii 

Metropolitný inštitút Bratislavy  

(vykazovanie personálnej agendy) 

 

 

I. Dôvod predloženia informácie 

 

Uznesenie MsZ č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005, ktorým MsZ ukladá riaditeľom organizácií 

zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy informovať Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou 

 

II. Závery z kontroly mestským kontrolórom 

 

Správa č. 3/2020 – 37 z kontroly Metropolitného inštitútu Bratislavy (ďalej len „MIB“) vykonanej 

mestským kontrolórom vo veci hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé 

služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach verejného obstarávania vo vybraných 

mestských podnikoch a mestských organizáciách.  

 

Kontrolná skupina uložila v správe z kontroly MIB nasledovné odporúčanie:  

 

• V záujme preukázateľnosti vykonanej práce odporúčame dbať o úplnosť dokumentácie, na 

základe, ktorej dochádza k vyplácaniu odmien za vykonané práce, teda podpornej dokumentácie 

potvrdzujúcej vykonanie uhradených prác.  

 

• „Viesť riadnu a skutočnú evidenciu výkazov prác zamestnancov pracujúcich na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s dôrazom na dodržiavanie práv a 

povinností z tých zmluvných vzťahov “ 

 

Zároveň požiadala MIB o predloženie správy o plnení prijatých opatrení mestskému kontrolórovi v 

termíne do 30.4.2020. 

 

III. Prijaté opatrenia a ich plnenie 

 

V nadväznosti na odporúčanie kontrolnej skupiny prijal MIB nasledovné opatrenia, ktoré oznámil 

mestskému kontrolórovi správou z 22. 4. 2020: 

 

• Po prijatí návrhu správy z kontroly 13. 3. 2020 riaditeľ MIB obratom e-mailom upozornil 

všetkých vedúcich zamestnancov MIB, že vo vykazovaní dohôd o vykonaní práce v právnych 

činnostiach sa vyskytli zistené nedostatky. Zároveň ich požiadal, aby zabezpečovali 

vykazovanie prác pracovníkov na základe dohôd o vykonaní práce, ktorí patria organizačne pod 

ich útvar, v dostatočnej miere podrobnosti tak, aby boli objektívne kontrolovateľné  

 

• Riaditeľ MIB následne vydal písomný pokyn, v ktorom špecifikoval požiadavky na 

vykazovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatváraných MIB, 

a oboznámil s nimi všetkých vedúcich zamestnancov, ktorí podpisujú tieto výkazy.  

 

 

 

 


