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Dôvodová správa
V súlade s uznesením č. 691/2005 zo dňa 26.5.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava o opatreniach prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, predkladáme informáciu o záveroch kontroly
útvaru mestského kontrolóra č. 7/2014 v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ).
Zamestnanci útvaru mestského kontrolóra vykonali v čase od 25.06.2014 do 22.08.2014
s prerušením kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2010 a kontrolu správy objektu Zimného štadióna
Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 (ZŠ ON).
Riaditeľ STARZ-u po prerokovaní správy o výsledku kontroly č. 7/2014 prijal nasledovné
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:
1. Zabezpečiť dodržiavanie Rámcovej zmluvy medzi hlavným mestom a Slovenským
zväzom ľadového hokeja (SZĽH) zo dňa 20. 4. 2011, článok 2, ods. 9, prípadne iniciovať
zmenu zmluvy v tomto ustanovení.
Termín plnenia: trvalý
Prijaté opatrenie a plnenie:
SZĽH a hlavné mesto SR Bratislava uzatvorili dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
o spolupráci zo dňa 10.11.2014, ktorým sa zmenilo znenie čl. 2. ods. 9 rámcovej zmluvy
tak, že v prípade organizovania medzištátnych hokejových stretnutí seniorskej
reprezentácie SR mužov v ľadovom hokeji a v prípade ostatných reprezentácií po
vyčerpaní dohodnutého rozsahu 100 hodín ročne v zmysle čl. 2 ods. 3 rámcovej zmluvy
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu bude SZĽH platiť prevádzkovateľovi Zimného
štadióna dohodnuté nájomné a cenu za služby spojené s nájmom v súlade s platným
cenníkom organizácie.
Opatrenie bolo splnené.
2. Dodatkom k zmluve zosúladiť právny stav umiestnenia reklamy na budove ZŠ ON so
zisteniami kontroly. Termín plnenia: 31. 10. 2014.
Prijaté opatrenie a plnenie:
Na základe dodatku k zmluve s HC Slovan Bratislava, a. s. STARZ s platnosťou od
01.10.2014 organizácia účtuje poplatok za umiestnenie reklamných zariadení na fasáde
objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu a nad vstupom pre imobilných v sume
1 957,51 Eur bez dane z pridanej hodnoty mesačne.
Opatrenie bolo splnené.
3. Na operatívnej porade riaditeľa organizácie dňa 16.09.2014 boli zodpovední zamestnanci
STARZu upozornení na zistené nedostatky.
Opatrenie bolo splnené.

