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Správa o prijatých opatreniach ku kontrole č. 3/2020-36 

 

Generálny investor Bratislavy dňa 01.02.2020 obsadil pracovnú pozíciu zamestnanca 
pre veci právne, organizačné a majetkovo právne, čím naplnil personálny stav oddelenia 
právneho a verejného obstarávania v zmysle organizačného poriadku GIB. Zamestnankyňa 
však odišla na vlastnú žiadosť ku dňu 31.8.2020. No zároveň z dôvodu opätovnej PN vedúcej 
oddelenia právneho a verejného obstarávania bol Generálny investor Bratislavy nútený dočasne 
zabezpečiť právne služby externým spôsobom, až do doby nástupu novej pracovnej sily 
k 1.10.2020.  

Na základe týchto skutočností a pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavu riaditeľ GIB po 
vzájomnej dohode s vedúcou oddelenia právneho a verejného obstarávania rozviazal pracovný 
pomer k 15.11.2020 a takisto organizačnou zmenou na strane GIB, ale aj na strane Magistrátu, 
došlo k efektívnej zmene štruktúry, kde všetky činnosti v investičnej výstavbe prešli na 
novovytvorenú Sekciu výstavby a podporné činnosti sa začlenili pod jednotlivé sekcie 
Magistrátu. Týmto všetku právnu agendu v investičnej výstavbe bude vykonávať Sekcia 
právnych činností. 

Zároveň v prílohe doplňujeme doklady, ktoré neboli predložené ku kontrole hospodárenia 
s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činnosti v právnych 
veciach a veciach verejného obstarávania pod č. 3/2020-36 a majú zásadnú výpovednú hodnotu 
k predmetu kontroly. 

3. Zápisnica z mimoriadnej pracovnej porady vedenia GIB, konanej dňa 28.11.2018 
4. Finančná kontrola k Zmluve o poskytovaní právnych služieb  
5. Objednávka č. O/104/2018 MS zo dňa 12.12.2018 obsahujúca finančnú kontrolu 

a podpis zhotoviteľa objednávky 
6. Špecifikáciu k faktúre č. 110/2018 s potvrdením prevzatia služieb 
7. Likvidačný list/Platobný poukaz k faktúre č. 110/2018 

Po preskúmaní prípadu zo mojej strany, ako štatutára príspevkovej organizácie musím 
konštatovať, že Finančné prostriedky boli uhradené na základe Likvidačného listu faktúry 
podpísaného zodpovednými zamestnancami a podpísaného súpisu vykonaných prác. 

 

 

Ing. Karol Machánek 

Riaditeľ GIB 

 

 

 



Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 
SR Bratislavy 

Kód uzn.- 1.5.6 
15.1 
7.3 

Uznesenie č. 691/2005 
zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

B.   u k l a d á 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

T: trvalý 
TK: 30. 6. a 31. 12.  
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