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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. 2/2015 zo dňa 24.3.2015 v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2015,  vykonali zamestnanci útvaru 
mestského kontrolóra JUDr. Viera Michalová, vedúca kontrolnej skupiny a Ing. Vandák, člen 
kontrolnej skupiny v dňoch od 24.03.2015 do 18.05.2015 následnú kontrolu dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami v rozpočtovej organizácii mesta v Základnej umeleckej škole Radlinského 53, 
Bratislava. Na základe tejto kontroly bola vyhotovená správa  pod č. MAGS UMK 
35 197/2015-54098, v ktorej bol zistený nedostatok vymenovaný ako nesplnené opatrenie, t.j.  
finančnú kontrolu vykonávať v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole.  

Po prerokovaní tejto správy bola vyhotovená zápisnica č. 2/2015, na základe ktorej bola 
škole uložená povinnosť prijať opatrenie.  
Riaditeľka školy prijala k 19.05.2015 opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov 
z následnej finančnej kontroly č. 15/2011 a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov 
pri hospodárení s finančnými prostriedkami vykonanej od 24.03.2015 do 18.05.2015 
útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. Finančnú kontrolu 
vykonávať v súlade s § 9 ods. 4 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a to pri 
zmluvách, platových dekrétoch a dohodách.  
 Riaditeľka školy dňa 29.05.2015 predložila na útvar mestského kontrolóra správu o 
plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o  
odstránení príčin ich vzniku. 
 Materiál bude predmetom rokovania pravidelnej porady primátora dňa 11.08.2015, 
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 17.09. 2015 a 24.09.2015 sa materiál predkladá ako informatívny materiál do 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
  
Prijaté opatrenia a ich plnenie 

 
 

Opatrenie: 
Finančnú kontrolu vykonávať v súlade s § 9 ods. 4 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a to pri zmluvách, platových dekrétoch a dohodách.  
 
Vyhodnotenie plnenia: 
S okamžitou platnosťou vykonávame  predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods. 4 
zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a to pri zmluvách, platových dekrétoch 
a dohodách.  
Termín: trvalý 
 
Zodpovední:  
Ekonómka a personalistka školy a riaditeľka školy 


