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1. Dôvodová správa 
 
     
 V súlade s uznesením č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom 
organizácií informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme 
informáciu o prijatých opatreniach a ich plnení. 
         Na základe poverenia na výkon kontroly č. 8/2015 zo dňa 26.6.2015 a plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 
1792/2014 zo dňa 23.10.2014 vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra kontrolu 
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 
10/2011 v mestskej rozpočtovej organizácii, v Základnej umeleckej škole, Vrbenského 1, 
Bratislava. Kontrola sledovala obdobie od 26.6.2015 do 27.8.2015 s prerušením. 
V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 7.9.2015 bolo riaditeľovi 
ZUŠ uložené:  
 

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 09.09.2015. 

2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému 
kontrolórovi v termíne do 31.12.2015. 

 
 Riaditeľ ZUŠ dňa 09.09.2015 predložil na útvar mestského kontrolóra opatrenia na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich 
vzniku. 
 Materiál bol predmetom rokovania pravidelnej porady primátora dňa 03.11.2015, 
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 12.11.2015. Materiál bude prerokovaný ako informatívny materiál v  
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 



Prijaté opatrenia a ich plnenie 
 

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly č. 8/2015 uvedených v Správe 
o výsledku finančnej kontroly a podľa zápisnice o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly č. 8/2015 vykonanej v čase od 26.6.2015 do 27.8.2015 
s prerušením, riaditeľ ZUŠ predložil nasledovné opatrenia prijaté na odstránenie zistených 
nedostatkov: 
 
Opatrenie č. 1 – postupovať podľa § 10 ods. 1 a 2 v rámci dodržiavania zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vyhodnotenie plnenia: 
ZUŠ sa v rámci dodržiavania zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme riadi a plne uplatňuje pri poskytovaní 
osobných príplatkov § 10 ods. 1 a 2 citovaného zákona. 
Termín:  ihneď 
Zodpovedný: zamestnankyňa pre personálnu prácu 
 

Opatrenie č. 2 – postupovať podľa § 20 ods.2 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky 
písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec. 
Vyhodnotenie plnenia: 
Zodpovední zamestnanci ZUŠ v rámci dodržiavania zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v návrhoch na poskytovanie odmien zamestnancom podľa 
§ 20 ods. 2 zákona pomenujú a zdôvodňujú všetky skutočnosti, za ktoré sa odmena 
navrhuje, alebo za aké mimoriadne a nad rámec vopred určené cieľové úlohy presahujúce 
pracovné činnosti vyplývajúce z pracovnej náplne je odmena navrhnutá. 
 
Termín:  ihneď 
Zodpovední: vedúci zamestnanci ZUŠ 
 
Opatrenie č. 3 – pravidelnou a dôslednou kontrolou zabezpečiť, aby sa spomínané 
nedostatky § 10 a § 20 zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
neopakovali, prípadne iné nevyskytli pri dodržiavaní platnej legislatívy. 
Vyhodnotenie plnenia: 
Zodpovední zamestnanci budú na zistené nedostatky upozornení s tým, že ak sa tieto budú 
opakovať, budú voči nim vyvodené patričné opatrenia. 
Termín:  31.12.2015 
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ 
 

 


