MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 5.2.2015

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov vykonanej kontrole
Bratislavského samosprávneho kraja - Útvar hlavného kontrolóra, Sabinovská 16,
Bratislava a Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1
Predkladateľ:
Mgr. Martin Maruška
riaditeľ, v.r.

Materiál obsahuje:
1.
2.

Zodpovedný:
Ing. Kvetoslava Čurná
zástupkyňa riaditeľa, v.r.

Spracovateľ:
Ing. Janka Mešťaníková
vedúca oddelenia, v.r.
Mgr. Margita Brynkusová
vedúca referátu,v.r.

február 2015

Dôvodovú správu
Informáciu o plnení opatrení

Dôvodová správa
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 bolo
uložené riaditeľovi magistrátu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy predkladať informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou Útvaru mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1.
Na základe poverenia hlavného kontrolóra BSK č. 21/2014 z 18.7.2014 v súlade s plánom
kontrol a na základe uznesenia č. 51/2014 zo zasadnutia zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja zamestnanci BSK Ing. Peter Mrázik, vedúci kontrolnej skupiny a Mgr.
Marián Mikula, člen kontrolnej skupiny a na základe poverenia na výkon kontroly č. 11/2014
z 25.7.2014 v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2014,
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1646/2014 zo dňa
3.7.2014 zamestnanci Útvaru mestského kontrolóra Ing. Mária Velická, vedúca kontrolnej
skupiny, Ing. Filip Húščava, člen kontrolnej skupiny a Ing. Peter Šinály, člen kontrolnej
skupiny vykonali v čase od 21.7.2014 do 7.11.2014 s prerušením kontrolu hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov, ktoré Hlavné mesto SR Bratislava
získalo formou dotácie z BSK v roku 2013 na opravu ciest. Kontrola sledovala obdobie od
apríla do decembra 2013. Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu financovania opráv ciest II.
a III. triedy vo vlastníctve kontrolovaného subjektu.
K zisteniam uvedeným v správe o výsledku kontroly:
1. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Kontrolná skupina konštatovala, že kontrolovaný subjekt nevyužil možnosť úpravy
poklesu ekonomických oprávnených nákladov po uplynutí viazanosti cien alebo
poslednej úpravy cien tak ako je to uvedené v predmetných zmluvách.
3. Z vyhodnotenia skúšky asfaltových betónov vyplynulo, že obrusná a ložná vrstva nie
sú rovnakej hrúbky tak ako bolo požadované.
boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, zodpovednosť plnenia bola uložená
riaditeľovi magistrátu.
Na základe OPP zo dňa 19.1.2015 prekladáme informáciu o plnení opatrení na zasadnutie
MsZ.
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Riaditeľ magistrátu prijal v stanovenom termíne nasledovné opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou:
K bodu č.1/ Dodržiavať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedný: riaditeľ magistrátu
Opatrenie splnené:
Zamestnanci boli poučení o striktnom dodržiavaní ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

K bodu č.2/ Dôsledne postupovať a dodržiavať ustanovenia uzatvorených zmlúv
Zodpovedný: riaditeľ magistrátu
Opatrenie splnené:
Zamestnanci boli poučení o nutnosti dodržiavať ustanovenia uzatvorených zmlúv .

K bodu č.3/ Na zvýšenie kontrolnej činnosti na opravovaných úsekoch komunikácii
zabezpečiť vykonávanie kontrolných vrtov v rozsahu 10% z celkového počtu opravovaných
úsekov
Zodpovedný: riaditeľ magistrátu
Opatrenie splnené:
Do návrhu rozpočtu na rok 2015- Špeciálne služby, prieskumné a projektové práce sme
zahrnuli aj vykonávanie kontrolných vrtov. Po odsúhlasení tejto položky v rozpočte na
rok 2015 v mestskom zastupiteľstve budeme túto kontrolnú činnosť zabezpečovať na
novo opravovaných úsekoch komunikácií v rozsahu 10% z celkového počtu
opravovaných úsekov.

