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Dôvodová správa

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, sídlo: Gessayova 6 851 03 Bratislava (ďalej len 
„CVČ“), IČO: 318 10 209
Poverenie č. 3/2020 zo dňa 10.1.2020 
Počet členov kontrolnej skupiny : 3 
Čas výkonu kontroly: od 16.1.2020 do 13.2.2020 
Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 -31.12.2019
Plán kontrolnej činnosti: Plán na 1.polrok 2020 predložený na rokovanie MsZ dňa 12.12.2019 a 
schválený uznesením č. 371/2019

Na základe poverenia na výkon kontroly zamestnanci útvaru mestského kontrolóra vykonali 
kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní 
činností v právnych veciach a veciach verejného obstarávania.

Zistenia:

CVČ ako zamestnávateľ malo v kontrolovanom období uzatvorenú dohodu o vykonaní práce so 
zamestnancom, ktorý vykonával v rámci pracovnej náplne: realizáciu verejného obstarávania . 
Výher zamestnanca realizovalo CVČ na základe osobných skúseností a praxe zamestnanca v oblasti 
VO.
Kontrolná skupina konštatuje, že v roku 2019 holo zamestnávanie zamestnanca CVČ na základe 
dohody o vykonaní práce absolútne nehospodárne a neefektívne.
Na základe vykonanej kontroly konštatovala kontrolná skupina porušenie ust. § 223 ods.l 
Zákonníka práce, CVČ ako zamestnávateľ nepotreboval mať uzatvorenú po celý kalendámy rok 
2018 a 2019 dohodu o vykonaní pracovnej činnosti na realizáciu verejného obstarávania.

Oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov je ošetrená na základe zmluvy s Avris Consulting, 
s.r.o.
Kontrola v nadväznosti na vynaložené náklady na služby v oblasti ochrany osobných údajov tieto 
hodnotí za kontrolované obdobie ako najvyššie v porovnaní s ostatnými zariadeniami obdobného 
charakteru, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislavy a zo svojej kontrolnej činnosti pri 
komparatívnej metódy.

Kontrolná skupina preto ukladá CVČ nasledovné odporúčanie :

- dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných 
prostriedkov pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.



Prijaté opatrenie:
Doplniť do náplne činnosti v dohode o vykonaní práce (DVP) p. Holzhauserovej všetky činnosti, 
ktorí pre CVČ vykonáva s termínom ihneď.
Na predbežnom prerokovaní záverov kontroly sme uviedli, že menovaná vykonáva aj iné činnosti, 
ktoré však v texte DVP neboli uvedené.

Plnenie opatrenia:
Do náplne práce p. Holzhauserovej boli doplnené všetky činnosti, ktoré pre CVČ vykonáva okrem 
verejného obstarávania. Opatrenia a plnenie opatrení bolo zaslané 10.9. 2020 na ÚMK.
Zdôvodnenie nedodržania termínu :
Pôvodný termín 30.4.2020 nebol dodržaný z dôvodu epidemiologickej situácie ohľadom Covid-19 
a skutočnosťou, že zariadenie bolo mimo prevádzky.


