ING. MARTIN BORGUĽA, CHORVÁTSKA 2, 811 08 BRATISLAVA

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 28.05.2015

Návrh
na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa
finančného hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:
Ing. Martin Borguľa 1. Návrh uznesenia
poslanec MsZ 2. Dôvodovú správu

Materiál obsahuje:

Spracovateľ:
Ing. Martin Borguľa
poslanec MsZ

máj 2015

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy,

z dôvodu zabezpečenia transparentnosti v oblasti finančného hospodárenia hlavného mesta SR
Bratislavy a za účelom získavania pravidelných, aktuálnych informácií týkajúcich sa finančných
výdavkov vynaložených hlavným mestom SR Bratislava na účely zabezpečenia tovarov a služieb,ako aj
informácií týkajúcich sa vystavených objednávok a uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je
dodávka tovarov a služieb a informácií týkajúcich sa stavu verejných obstarávaní

prijíma nasledovné uznesenie :

ukladá

riaditeľovi Magistrátuhlavného mesta SR Bratislavy, aby na každé riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predkladal poslancom Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy písomnú správu, ktorej obsahom bude :

a) zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb,vystavených
na sumu vyššiu ako 1.000, - EUR pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne
tieto údaje : číslo faktúry, označenie dodávateľa tovaru alebo služby (
vystaviteľa faktúry ), predmet dodávky, fakturovanú sumu, dátum splatnosti
a dátum úhrady faktúry,
b) zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným
mestom SR Bratislava, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať
tovary alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1.000, - EUR pri jednej
objednávkeobsahujúci minimálne tieto údaje : číslo objednávky, označenie
dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, sumu, dátum vystavenia
objednávky, čas dodania tovaru alebo služby,
c) zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným
mestom SR Bratislava, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať
tovary alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1.000, - EUR pri jednej zmluve
obsahujúci minimálne tieto údaje : číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru
alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu dodávky, dátum uzatvorenia
zmluvy,
d) zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade splánom verejného
obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom
obsahujúci minimálne tieto údaje : predmet obstarávania, hodnotu zákazky,
dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa,
e) zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade splánom verejného
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli
ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje :
predmet obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy,

f) zoznam verejných obstarávaní, ktoré bolivyhlásené, ale neboli uvedené
vpláne verejného obstarávaniaobsahujúci minimálne tieto údaje : predmet
obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy,
dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené podpisom zmluvy
s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania mimo
plánu verejného obstarávania,
g) plán verejného obstarávania tovarov a služiebobsahujúci minimálne tieto
údaje : predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú
dĺžku trvania zmluvy,
a ktorá bude spracovaná

• prvýkrát za obdobie od 28.05.2015 do dňa predchádzajúceho dňu
zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle plánu
zasadnutí mestskej rady,
• následne vždy za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému
bola spracovaná predchádzajúca správa do dňa predchádzajúceho dňu
zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle plánu
zasadnutí mestskej rady.

Dôvodová správa

Z dôvodu potreby zabezpečenia transparentnosti v oblasti finančného hospodárenia
hlavného mesta SR Bratislavy a za účelom získavania pravidelných a aktuálnych informácií
týkajúcich sa finančných výdavkov hlavného mesta, ako aj informácií týkajúcich sa
vystavených objednávok na dodanie tovarov a služieb a zmlúv na dodávku tovarov a služieb
uzatvorených hlavným mestom SR Bratislava a informácií týkajúcich sa verejných
obstarávaní navrhujem, aby riaditeľ magistrátu na každé riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva SR Bratislavy predkladal písomnú informáciu, ktorej obsah je špecifikovaný
v návrhu uznesenia.
Na základe predmetnej informácie budú mať poslanci Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy na každom zasadnutí k dispozícii aktuálny prehľad o
výdavkoch vynaložených na obstaranie tovarov a služieb, ako aj o uzatvorených zmluvách
a vystavených objednávkach, ktorých predmetom je dodanie tovarov alebo služieb. Rovnako
budú mať k dispozícii aktuálne informácie týkajúce sa stavu verejných obstarávaní na
dodávku tovarov a služieb, ktoré sú realizované v súlade s plánom verejného obstarávania ako
aj tých, ktoré boli vyhlásené napriek tomu, že neboli uvedené pláne verejného obstarávania.
Pri verejných obstarávaniach, ktoré boli realizované napriek tomu, že neboli uvedené v pláne
verejného obstarávania je požadované taktiež uvedenie dôvodu takéhoto postupu.
Relevantným obdobím by boloprvýkrát obdobie odo dňa aktuálneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva t. j. od 28.05.2015 do dňa, ktorý predchádza dňu zasadnutia
mestskej rady v zmysle jej plánu zasadnutí. Následne vždy obdobie, ktoré začína dňom
nasledujúcim po dni, ku ktorému bola správa spracovaná a končí dňom,ktorý predchádza dňu
zasadnutia mestskej rady v zmysle jej plánu zasadnutí. Relevantné obdobie bolo nastavené
tak, aby bol dostatočný čas zo strany magistrátu pripraviť materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Súčasťou požadovanej informácie by mal byť aj plán obstarávania tovarov a služieb na
nasledujúce relevantné obdobie.
Na základe predložených informácií budú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy môcť efektívne kontrolovať použitie verejných financií,ako aj
porovnávať plánované a skutočne vynaložené výdavky.
Zákonný rámec je v tomto prípade daný nasledovnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov :
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, rozhoduje obecné zastupiteľstvo o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,

podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené:
d) určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným
Bratislave a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním.

