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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Bratislava, 12.12.2012

Jednacie číslo:

Pozvánka
Pozývam Vás týmto na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré sa uskutoční

dňa 14.12.2012 o 08:00 hod.

Miesto konania: zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Program:

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh rozpočtov na rok 2013, 2014 a 2015.
3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2011 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Devínč. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej

časti Bratislava – Devín
5. Návrh ZÁSAD HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava - Devína s majetkom zvereným do správy mestskej časti

Bratislava - Devín
6. Návrh na predĺženie nájmu časti Domu kultúry Devín využívanej spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. za účelom prevádzky

technologického zariadenia na šírenie signálu rádiotelefónnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa
7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v DK Devín
8. N á v r h p l á n u kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
9. Správa z kontroly - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
10. Návrh ramcového plánu riadných zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2013
11. Predloženie Správy z vládneho auditu č.57/NZ-03/2012.
12. Rôzne
13. Interpelácie

Ing. Ľubica Kolková
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva -
určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -



Stránka 3 z 29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

2. Návrh rozpočtov na rok 2013, 2014 a 2015.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Arisan, s.r.o Firma poverená vedením účtovnín

účtovníctva pre MČ Bratislava- Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
 Schvaľuje Rozpočet na rok 2013 a strategické rozpočty na roky 2014 a 2015
 
a)      bez výhrad
b)     s nasledovnými výhradami
 
.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa
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Obsah:

Návrh rozpočtu  na rok 2013 vychádzal z predpokladu, že daňové príjmy v roku 2013 výrazne poklesnú. Dôvodom je  zníženie
solidarity veľkých MČ s malými MČ.  Nakoľko pri príprave rozpočtu ešte nebolo presné zníženie odsúhlasené, použil sa odhad
predložený našej MČ na pripomienkovanie. Predpokladáme, že solidarita v roku 2013 poklesne oproti roku 2012 o 95 000 €. Rozpočet
je zostavený ako vyrovnaný. To sa prejavilo znížením na výdavkovej strane rozpočtu, najmä na položke opravy budov priestorov
a objektov. Konkrétne príjmy a výdavky v klasifikácii MF nájdete v prílohe č. 1. Prílohu č. 2 tvorí programový rozpočet na roky 2013
a výhľad na roky 2014, 2015.
 
Príjmy:
Rozpočet na rok 2013 predpokladá príjmy vo výške 443 178 €, čo je o 99 129 € menej, ako sa plánuje v rozpočtovom opatrení na
rok 2012. Hlavným dôvodom tohto poklesu je zníženie solidarity veľkých MČ s malými. Príjem na položkách daň za psa a daň za
zaujatie verejného priestranstva je mierne ovplyvnený plánovaným zvýšením týchto daní o 3%. V položkách Príjem z prenájmu, ktorý
sa realizuje formou nájomných zmlúv, je príjem na budúci rok vypočítaný na základe súčasne uzavretých zmlúv. Pri krátkodobom
prenájme DK sa počíta s nárastom oproti roku 2012, nakoľko v roku 2012 sa DK začal prenajímať až od mája. V roku 2013 sa počíta
so znížením príjmu z pokút za porušovanie predpisov, nakoľko bola v roku 2012 dôslednou prácou doriešená väčšina starých
priestupkov. Hlavnú časť príjmu za predaj výrobkov a služieb predstavujú prefakturácie energií nájomcom DK, kde sa takisto prejaví
celoročný vplyv prenájmu, takže príjmy oproti roku 2012 vzrastú. V budúcom roku sa nepočíta s žiadnymi príjmami z grantov.
 
Výdaje MÚ:
Výdaje rozpočtu na rok 2013 pre MÚ sú vo výške 386 693 €, čo je o 98 876 € menej ako v rozpočtovom opatrení na rok 2012. Mzdové
náklady sú mierne pod úrovňou roka 2012, najmä v dôsledku zlúčenia priestupkovej agendy a referátu ochrany životného prostredia.
Tieto úspory sú čiastočne kompenzované navýšením nákladov pri zamestnávaní pracovníkov na dohodu, ktoré sú dané zmenou
legislatívy platnou od 1.1.2013. V budúcom roku sa počíta s 5% rastom cien energií, len na položkách za DK je výraznejší rast oproti
roku 2012, nakoľko v roku 2012 bola rozpočtovaná spotreba energií až od mája 2012. Poštovné sa mierne znížilo oproti rozpočtovému
opatreniu 2012, kde sa prejavil vplyv rozposielania oznámení o zmene účtu. Budúci rok však počítame s rozposielaním rozhodnutí
o vyrubení dane za psa, čo je dôsledkom zmenenej legislatívy. Náklady na chod kancelárie MÚ sa plánujú na nezmenenej úrovni,
len pri položke softvér a licencie je pokles. K výraznému zníženiu došlo na položke dopravné a uličné značenia, kde by v tomto roku
mali byť ukončené projekty zmeny nevyhovujúceho dopravného značenia a nákup potrebným dopravných značiek. V programe
Opravy a údržba MÚ prišlo k najvýraznejšiemu zníženiu až o 72 253 €, nakoľko zníženie príjmov umožňuje len najnutnejšie opravy
havarijných stavov. Takisto aktívna činnosť MÚ, teda činnosti jednotlivých komisií, zostávajú na úrovni roka 2012. Pri položke
Štúdie, expertízy a posudky sa počíta s výdavkom 6500 € na zapracovanie zmien a pripomienok k územnému plánu zóny Devín 1
a 3000 € na ostatné posudky, ktoré si v priebehu roka vyžiada činnosť MÚ. Položky súhrnne označené ako Spolu ostatné sú takisto
naplánované na úrovni  roka 2012, okrem položky Nájom strojov a prístrojov, kde už v roku 2013 príde k zníženiu splátky za prenájom
samochodnej kosačky. V poslednej časti výdavkov – splácanie úveru- sa počíta s plnením na základe konsolidačného plánu vo výške
7000 €.
 
 
Výdaje MŠ:
Pri plánovaní rozpočtu na rok 2013 pre MŠ sa vychádzalo z požiadaviek pedagogických pracovníkov vláde SR, ktorá im prisľúbila
minimálne 5% navýšenie platov. Takisto v položkách energie je plánovaný 5% inflačný rast. Ostatné položky zostávajú na úrovni roka
2012, vzhľadom na nepriaznivý vývoj rozpočtu na stane príjmov.
 
 
ROKY 2014 a 2015.
 
Pre rok 2014 sa počíta s inflačným nárastom na všetkých položkách o 5% v porovnaní s rokom 2013 a pre rok 2015 sa počíta
s nárastom o 5% v porovnaní s rokom 2014. Viď príloha č. 1.
 
 

Prílohy
1. 02-1
2. 02-2
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

3. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia
za rok 2011 medzi veriteľov MČ Bratislava - Devín.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   schvaľuje
 
prerozdelenie čiastky 5148,0 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2011 a transfér z Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy za predaj majetku medzi 12 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 30.11.2012 a to rovnakou sumou 
429 €.    
 
 
b)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov MČ
Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovať čiastku určenú pre spoločnosť BRNO TRUST a.s na
účte MČ Bratislava – Devín až do času, kým nebude mestskej časti predložené právoplatné rozhodnutie súdu alebo iný vierohodný
úradný doklad, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, na aký účet má byť dlh plnený.  
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

MČ Bratislava – Devín eviduje na svojom účte účelovo viazané prostriedky určené na prerozdelenie medzi veriteľov MČ Bratislava -
Devín. V roku 2011 MČ Bratislava – Devín ušetrila v rámci rozpočtového hospodárenia sumu 4218 €, schválenú uznesením č. 92/2012
zo dňa 28.06.2012 a opravenú uznesením č. 112/2012 zo dńa 17.09.2012. Zároveň v roku 2011 obdržala transfér z Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy za predaj majetku vo výške 930 €, ktorý je takisto účelovo viazaný na účte MČ.  Na základe programu
konsolidácie rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Devín  bodu 4 sú všetci veritelia z hľadiska poradia oddlžovania
považovaní za rovnocenných, takže budú všetci oddlžovaný rovnakou sumou.  Celková suma 5148 € určená na oddlženie bude
rozdelená medzi  12 veriteľov, ktorých MČ Bratislava – Devín eviduje v účtovníctve k 30.11.2012. Na každého veriteľa teda pripadá
suma  429,0 €. Táto suma bude zaslaná veriteľom na ich účty, odsúhlasené s MČ Bratislava – Devín s výnimkou spoločnosti  Brno
Trust. Vzhľadom na skutočnosť, že Mestská časť Bratislava - Devín nemôže v dôsledku protichodných informácií od rôznych subjektov
jednoznačne určiť ako a prostredníctvom akého platobného miesta má plniť svoj záväzok ako aj  vzhľadom na to, že Mestská časť
nechce poškodiť spoločnosť BRNO TRUST, a.s., bude čiastka, ktorá je určená na čiastočné uspokojenie pohľadávky spoločnosti BRNO
TRUST a.s. vinkulovaná na účte mestskej časti a to až do času, kým nebude mestskej časti predložené právoplatné rozhodnutie
súdu alebo iný vierohodný úradný doklad, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, na aký účet má byť dlh plnený. Zároveň bude
veriteľovi Ing. Mornár vyplatená suma nie len za rok 2011, ale aj suma za roky 2009 a 2010, ktorá bola zatiaľ účelovo viazaná na
účte MČ Bratislava – Devín. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu MČ je možné túto sumu vyplatiť Ing. Mornárovi, nakoľko jeho právna
zástupkyňa JUDr. Korbeľová písomne potvrdila, že náhradu trov právneho zastúpenia môže MČ zaplatiť priamo Ing. Mornárovi, nie
k jej rukám, ako určoval rozsudok súdu.  
 
Zoznam veriteľov evidovaných MČ Bratislava – Devín k 30.11.2012
(úrok k 31.12.2011)
 

ASSET- dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina  320 931,93

ASSET- dlhodob.
zmenky na úhradu -
úrok 553 320,69

ASSET- dlhodob.
zmenky na úhradu -
ost. n 3 869,08

Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na úhrad -
istina 900 165,82

Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na úhrad -
úrok 609 756,36

Sl. odb. zväz - dlhodob.
zmenky na úhrad - ost.
n 24 176,63

Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina 288 393,32

Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
uroky 1 639 115,00

Brno Trust - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ost.N 11 648,92

Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
istina 1 319 063,47

Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
úroky 952 487,70
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Doprastav - dlhodob.
zmenky na úhradu -
ost.nákl 23 824,37

Havlíčkovci             2 997,06

protip. dot. MFSR -
istina                       216 119,75

protip. dot. MFSR -
úrok                445 560,37

dot. MVRRSR-
istina                      323 751,83

dot. MVRRSR-
úrok                        660 823,95

Ing. Mornár
                      18 311,26

BCI Žilina -
istina                     105 436,35

BCI Žilina -
úroky                      316 784,87

BCI Žilina - ostatné
náklady            9 273,19

MČ Bratislava -
Devínska Nová Ves -
istina 4 544,28

Krtilová - istina 20 842,77

Krtilová - úroky 41 102,01

Krtilová - ost. Náklady 2 994,98

JUDr. Babo - istina 17 023,98

JUDr. Babo - úroky 30 374,49

JUDr. Babo - ost.
Náklady 6 025,42
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Devínč.
3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratisl

Spracovatelia:

Meno Funkcia
JUDr. Branislav Drgoňa Externý právnik MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava –
Devín
 
 
a)       bez zmien
b)      s nasledovnými zmenami
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava – Devín je od roku 2005 v nútenej správe. Zákon č. 583/2004 Z.z  o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy §19 Ozdravný režim a nútená správa obce, ukladá MČ povinnosť zvyšovať príjmy zvyšovaním sadzieb už zavedených
miestnych daní. Na základe toho bolo navrhnuté zvýšenie miestnych daní s účinnosťou od 1.1.2013 o 3%. Pri dani za psa, boli
sumy zaokrúhlené na jedno desatinné miesto, pri ostatných daniach, kde sa sadzba určuje na m2 a deň boli navrhované sadzby
dane zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Pri dani za nevýherné hracie prístroje (veľké) bola daň zvýšená až na 335 € za rok,
nakoľko bola v roku 2012 znižovaná a naša MČ bola pri kontrole NKÚ SR upozornená na nemožnosť znižovať miestne dane. Zároveň
predložené VZN obsahuje zmeny, ktoré vyplynuli zo zmien platnej legislatívy upravujúcej výber a správu miestnych daní. Najväčšou
zmenou oproti doteraz platnému VZN je nutnosť každoročného výrubu dane „Rozhodnutím“ a povinnosť MČ doručiť toto rozhodnutie
daňovníkovi. To bude viesť k zvýšeniu nákladov potrebných na výber miestnych daní.

Prílohy
1. 04-1
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

5. Návrh ZÁSAD HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava -
Devína s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
JUDr. Branislav Drgoňa Externý právnik MČ Bratislava - Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
s majetkom mestskej časti Bratislava - Devín
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Devín
 
 
 
a)       bez zmien
b)      s  nasledovnými zmenami
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Potreba aktualizácie momentálne platných ZÁSAD HOSPODÁRENIA s majetkom mestskej časti Bratislava – Devín a s majetkom
zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Devín schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
- Devín č. 43/2007 z 13.03.2007 vyplynula z meniacej sa legislatívy a hlavne zo  zmien v Štatúte hl. mesta SR. Taktiež bolo nutné
navrhnúť nové finančné limity v €, ktoré Vám týmto predkladáme na schválenie a sú pripravené na základe porovnania finančných
limitov v iných mestských častiach. Zásady hospodárenia upravujú aj spôsoby nakladania s majetkom, ktoré naša MČ momentálne
nie je oprávnená využívať, nakoľko sa nachádza v nútenej správe, (napr. prijatie úveru (pôžičky), poskytnutie úveru (pôžičky),
vydávanie dlhopisov (komunálne obligácie) a iné), ale zákonom je daná povinnosť tieto pravidlá upraviť v internej smernici.  

Prílohy
1. 05-1
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

6. Návrh na predĺženie nájmu časti Domu kultúry Devín
využívanej spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. za účelom
prevádzky technologického zariadenia na šírenie signálu
rádiotelefónnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka MČ Bratislava - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
   schvaľuje
 
predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave,
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1744, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne
územie Devín, ako kultúrny dom, súpisné číslo 3687, postavený na pozemku KNC parcelné č. 716/1  a to konkrétne

a)      nebytový priestor – miestnosť, na 1. poschodí nehnuteľnosti, o celkovej výmere 18 m2

b)      ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti
 
spoločnosti Slovak Telekom a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa od 1.1.2013 za nájomné predstavujúce sumu 1987,89 € do
31.12.2020 s tým, že ročná suma prenájmu bude každoročne valorizovaná o výšku oficiálnej miery inflácie vyhlásenej Slovenským
štatistickým úradom.
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   ukladá
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory so spoločnosťou Slovak
Telekom.  
 
Termín: najneskôr do 31.12.2012

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Spoločnosť Slovak Telekom a.s. má od roku 2005 na základe platnej nájomnej zmluvy v užívaní priestory v Dome kultúry Devín –
nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné
mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1744, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DEVÍN, katastrálne územie Devín, ako kultúrny
dom, súpisné číslo 3687, postavený na pozemku KNC parcelné č. 716/1  a to konkrétne
a)      nebytový priestor – miestnosť, sa na 1. poschodí nehnuteľnosti, o celkovej výmere 18 m2
b)      ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti
 
Tieto priestory sa v roku 2012 prenajímali za nájomné 1864,5 € ročne. Toto nájomné bolo stanovené zmluvou z roku 2005 a navýšené
inflačným dodatkom v roku 2007. Platnosť zmluvy vypršala 31.1.2010 a bola na základe občianskeho zákonníka automaticky
predĺžená o ďalší rok. Nakoľko sa blíži koniec roka, je nutné uzavrieť novú nájomnú zmluvu, v ktorej bude nájomné valorizované
o inflačný nárast za posledné tri roky a umožní automatickú valorizáciu nájomného na základe oficiálnej ročnej miery inflácie.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom priestorov v DK Devín

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby: -

Spracovatelia: -

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Ďaľšie relevantné prílohy

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   s c h v a ľ u j e
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v DK Devín
 
b)    ž i a d a
starostku, aby vyhlásila v deň schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 28.12.2012
 
o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
 
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:
 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom častí objektu – nebytových priestorov – Domu kultúry Devín na Rytierskej ul. č. 1
zapísanom na LV č. 1744 v k.ú. Devín postaveného na pozemku parc. č. 716/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980
m2, zapísanom na LV č. 1 v k. ú. Devín, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava - Devín..

 

1. Doba nájmu - do 31.12.2017
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1. Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na občiansku vybavenosť:

3.1 služby (napr. masér/ka, kozmetik/čka, kaderník/čka, opravy odevov/ krajčírska dieľňa...)
3.2 kancelária
3.3 sklad
 

Poschodie Číslo
miest.

Veľkosť
(m2)

Súčasné využitie Možné využitie Zaradenie  

Suterén
 
 
 
Prízemie
 
 
 
 
 
Podkrovie

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.

62,00
 
14,35
 
33,60
 
15,00
 
15,00*)
 
43,00

Hudobná skúšobňa
veľká
 
Hudobná skúšobňa
malá
 
Ambulancia zubára
 
(neužívané)
 
(neužívané)
 
(neužívané)

(ako súčasné)
 
(ako súčasné)
 
(ako súčasné)
 
Služby/kancelária
/sklad
Služby/kancelária/
sklad
Služby/kancelária/
sklad

3.3
 
3.3
 
3,1/3.2
 
3,1/3.2/3.3
 
3,1/3.2/3.3
 
3,1/3.2/3.3

 

*) miestnosť s príslušenstvom (WC, sprcha)
 

1. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej
časti Bratislava – Devín č. 3/2008 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy
Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť pre dané využitie nižšia ako suma uvedená v tabuľke:

 

priestory pre služby 17 € (512,14
Sk)/1m2/1rok  

kancelárske priestory 35 € (1 054,41
Sk)/1m2/1rok  

skladové priestory 25 € (753,15
Sk)/1m2/1rok  

 
5. Prenajímateľ každú ponuku vyhodnotí pridelením bodov podľa nasledujúcich pravidiel:
 
a) maximálny počet bodov je 100
b) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.1 je 60 bodov
c) za súlad s účelom prenájmu podľa bodu 3.2 a 3.3 je 40 bodov
d) za najvyššiu ponúknutú cenu nájmu je 40 bodov
e) počet bodov za každú nižšiu cenu nájmu je vypočítaný podľa vzorca:
počet bodov = 40 / najvyššia cena * ponúknutá cena nájmu.
f) ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov bude označená ako víťazná.
 
6. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3 eur, a to
v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Devín.
 

1. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet  nájmu  do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

 
8.  Súťažiaci prijíma podmienku hradiť vyhlasovateľovi počas trvania nájomného vzťahu náklady spojené s užívaním spoločných
priestorov a náklady za spotrebu energie v prenajatých priestoroch v celkovej paušálnej výške 30,- € mesačne.
 
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť 
všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
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    10.Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy Mestskej  časti Bratislava – Devín.
 
c)    m e n u j e
 
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
 
1. člen ...................................
 
2. člen ...................................
 
3. člen ...................................
 
d)   ž i a d a
 
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
 
1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,
 
2.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazmi súťaže.

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Mestská časť Bratislava – Devín na základe ukončenia nájomných vzťahov ponúka na prenájom vo forme obchodnej verejnej súťaže
časť objektu Domu kultúry Devín na Rytierskej ul. č. 1 zapísanom na LV č. 1744 v k.ú. Devín postaveného na pozemku parc. č. 716/1,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980 m2, zapísanom na LV č. 1 v k. ú. Devín, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe
Mestskej časti Bratislava - Devín.
Podrobnosti sú uvedené v návrhu uznesenia.
 
    
 
  
 
 

Prílohy
1. 07-1
2. 07-2
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

8. N á v r h p l á n u kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová kontrolórka MČ BA - Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová kontrolórka MČ Bratislava-Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
berie na vedomie – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
- bez pripomienok
- s pripomienkami
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

     Alžbeta  Kaňová
   miestna kontrolórka
m.č. Bratislava – Devín
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                  N á v r h   p l á n u  kontrolnej činnosti na I. polrok 2013     
 
 
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , predkladám kontrolné akcie :  
 
- Centrálna evidencia sťažností
- Kontrola vybavovania sťažností
  (Zákon č. 9/2009 )
 
- Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
   
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
  (Zákon č. 369/2004 Z.z. § 18 f
 
- Kontrola príjmov a výdavkov II. polrok 2012 ,(faktúry, bankové pokladničné a
  interné doklady ...)
 
- Kontrola plnenia opatrení z uznesenia č. 93/2012 zo dňa 28.06.2012
 
- Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012
( Zákon č. 583/2004 Z.z. , Zákon č. 369/1991 Zb.o obecnom zriadení ...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala : Alžbeta Kaňová
V Bratislave dňa 26.11.2012
 
 



Stránka 19 z 29

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

9. Správa z kontroly - Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová kontrolórka MČ Bratislava-Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Alžbeta Kaňová kontrolórka MČ Bratislava-Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín
 
žiada starostku
 
prijať opatrenia na kontrolou zistené nedostatky s termínom a zodpovednosťou
 
 

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Alžbeta  Kaňová
hlavná kontrolórka
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Bratislava – Devín
 
 
 
                                  S P R Á V A       Z     K O N T R O L Y
 
 
Podnet na vykonanie kontroly:        Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2012
Kontrolovaný subjekt:                    Miestny úrad Bratislava - Devín
Zodpovednosť za subjekt:               Ing. Ľubica Kolková -starostka mestskej časti
Účel kontroly:                                  Kontrola príjmov a výdavkov
Kontrolované obdobie:                   I. polrok 2012
Kontrolu vykonala:                         Alžbeta Kaňová
Čas výkonu kontroly:                      Október – November  2012
 
 
V súlade s  ,,Plánom  kontrolnej činnosti na II. polrok 2012  bola vykonaná kontrola faktúr, pokladničných, bankových ,účtovných 
dokladov a  peňažné prostriedky v hotovosti.
 
Platné predpisy :   Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov ...
                                Zákon o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z.
                                Zákon č. 311/2001 Z.z. - ZP
                                Zákon o finančnej kontrole č. 502/2001 Z.z.
                                Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
                                VZN č. 2/2011
Vnútorná – Smernica o finančnej kontrole a obehu účtovných dokladov – účinnosť od 11.11.2011.
 
 
I.Fakturácia :

Kniha došlých  a odoslaných faktúr / dodávateľské
a odberateľské faktúry / - vedená na počítači.   Údaje
podľa predtlače sú všetky vyplnené.
 
Za  kontrolované obdobie I. polrok  2012 je evidovaných         186 faktúr – dodávateľské faktúry
                                                                                                       5 faktúr - odberateľské
                                                  

II. Faktúry
1. Fa č. 16 / 09.01.2012  ARCH-I-BALD,s.r.o. náhrada za použ.motor.vozidla   suma 113,71 EUR
Fa č. 17/ 09.01.2012             -,, -                        za výkon stavebného dozoru       suma 160,00 EUR
Kontrolné zistenie :
Dodávateľské faktúry zaevidované pod č. 16 a 17  na sumu 273,71 EUR za rok 2011 neboli účtované a náklady vykázané v období,
s ktorým časovo a vecne súviseli.
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z.§3 , ods.1 a  §7, ods.1 .
 
Celková suma vyplatená ARCH-I- BALDU s.r.o.  za I. polrok 2012  3 164,84 EUR  za stavebný dozor, inž. činnosť a cestovné náhrady
 z pohľadu kontroly neadekvátna.  
Nehospodárne vynakladanie  finančných prostriedkov.
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Mestská časť Devín nemá zamestnanca ,ktorý má odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a nevykonáva činnosti vo verejnom
obstarávaní  prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali
odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa zákona č.25/2006 Z.z.  § 116 ods.1 a ods.3. Porušenie zákona  č. 25/2006 Z.z.  
 
Fa č. 89/27.03.2012  Enermont, s.r.o. stavebné práce                 suma   2 183,57  EUR  
                                                                  -2-
Kontrolné zistenie :
- na faktúre zo dňa 27.03.2012  firma uvádza stavebné práce
- cenová ponuka Enermont-u  na sumu 1 819, 64 EUR nie je priložená k faktúre - na požiadanie bola  pani prednostkou  predložená
- Protokol vykonaných prác – Rekonštrukcia havarijného stavu, chýba prevzatie dohodnutých prác
- pracovník Ing. arch. Ľubomír Lapšanský podpísal len za objednávateľa
Výdavok je nepreukázateľný.
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5, ods.2                                                   - prijať opatrenie
 
Fa č.109/11.04.2012  TOPSET, softvér pre prácu s dátami katastra       suma   698,40  EUR
Kontrolné zistenie :
- v rozpočte na rok 2012 neboli rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie softvéru
- chýba zaradenie softvéru ( číslo) do majetku obce                                       - prijať opatrenie
 
Fa č. 155/30.05.2012  Kobera  NAD, s.r.o. prenájom kontajnera – marec   suma   606,00 EUR
Fa č. 156/30.05.2012  Kobera  NAD, s.r.o. prenájom  kontajnera – marec  suma   349,25 EUR
Fa č. 177/18.06.2012  Kobera  NAD, s.r.o. prenájom  kontajnera – marec  suma   267,60 EUR
Kontrolné zistenie :
- Zmluva podpísaná až 23.5.2012
- na faktúrach  č. 155,156 je uvedené, prenájom kontajnera za mesiac marec
Výdavok je nepreukázateľný.
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5, ods.2                                              - prijať opatrenie
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
III. Kontrola pokladničných  dokladov:
Pokladničnú agendu vedie na počítači p. Marta Kurtová.
- za I. polrok  2012 bolo vyhotovených  spolu  718  príjmových a výdavkových  dokladov
 
Podpisový záznam osoby- starostky  (§32 ods.3) zodpovednej za účtovný prípad chýba na dokladoch :  358,359,360,361,362, 711,712
– podpísané dodatočne počas výkonu kontroly
Podpisový záznam núteného správcu chýba na dokladoch : 4,71, 269,423,526,584 – podpísané dodatočne počas výkonu kontroly
Porušenie zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. § 10 ods.1 pís.f.                            – prijať opatrenie
 
Inventarizácia pokladne za kontrolované obdobie bola vykonaná k 30.01.2012 a 30.04.2012  v súlade so zákonom o účtovníctve.
Kontrolné zistenie :         ,  
- kontrolou  konečných a začiatočných stavov bol v pokladničnej knihe zistený rozdiel  87, 91 EUR a to:
- v mesiaci marec konečný stav 1 310,80 EUR a počiatočný stav v mesiaci apríl 1 398,72 EUR
                                                                                                                                                   
- v mesiaci apríl stav v pokladničnej knihe  378,18 EUR a v účtovníctve Denníku stav 301,08 EUR
- v mesiaci máj  stav v pokladničnej knihe  301,08 EUR a v účtovníctve Denníku stav  156,53 EUR
Stanovisko kontroly : z uvedených zistených rozdielov vyplýva, že stavy v účtovníctve a Pokladničnej knihe mesačne
 nekontrolujú.                                                                                      
- Mesačne kontrolovať zostatky v pokladničnej knihe s účtovníctvom               - prijať opatrenie
 
Nákupy :
VPD č. 396/ 16.3.2012 Ing. Maťašovský, nákup laserový diaľkomer  -   suma  300, 00  EUR
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Zistené nedostatky :
- objednávka č. 28/2012 zo dňa 27.03.2012 ,vystavená dodatočne až po kúpe
- na doklade chýba predbežná finančná kontrola
- v rozpočte na rok 2012 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na  kúpa laserového diaľkomera  
 - nesprávne zaúčtované na účet 042
- chýba zaevidovanie do majetku obce                                                                     
Doporučenie  kontroly :
Pracovníci svoje požiadavky na nákup prístrojov by mali predkladať do návrhu rozpočtu.
                                                              - 3 -
Výdavok je nepreukázateľný.                                                                 
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5, ods. 2)                                                                     
Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. § 9, ods. 1)                                                       - prijať opatrenie
 
Sociálna výpomoc :
VPD č. 387/ 14.3.2012 H.K. , sociálna výpomoc – narodenie dieťaťa , suma  70,00 EUR
Kontrolné zistenie :
- priznanie príspevku ,podpísané starostkou dňa 6.2.2012
- na výdavkovom doklade chýba podpis a meno , kto vykonal predbežnú finančnú kontrolu- (nebola vykonaná )
- chýba zdokladovanie v zmysle platného VZN č. 2 , § 9 – predložené počas kontroly  19.11.2012
 Porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. § 9, ods. 1)                                                         - prijať opatrenie
 
VPD č. 392/ 15.3.2012 Ch.K. ,sociálne výpomoc – narodenie dieťaťa , suma 66,39 EUR  
Kontrolné zistenie :
- pri výdavkovom doklade je priložená žiadosť zaevidovaná v podateľni dňa 16.11.2011
- rodný list dieťaťa
- priznanie príspevku, podpísané starostkou dňa 16.11.2011
- u koho zodpovedného bola zaevidovaná žiadosť  4 - mesiace ?
- sociálna výpomoc vyplatená až 15.03.2012
Výdavok nebol účtovaný a vykázaný v období , s ktorým časovo a vecne súvisí - rok 2011.
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 3 ods. 1 a §7 ods.1                            - prijať opatrenie                          
                                                                                           
 
VPD č.476/16.4.2012 S.P., - sociálna výpomoc pre p. Kendrovú , suma 86,95 EUR   
Kontrolné zistenie :
- priznanie príspevku , podpísane starostkou dňa 11.4.2012
- priložené pokladničné bloky o nákupe
- mimoriadna dávka pomoci na základné potreby (oblečenie) pri umiestňovaní do soc. zariadenia
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
VPD č. 509/25.4.2012 Š. P.,  – sociálna finančná výpomoc suma   93,56 EUR 
Kontrolné zistenie :
- finančný príspevok poskytnutý  jednorázovo , podpísané starostkou dňa 25.4.2012  
- priložené zaplatené poštové poukážky – obedy v ZŠ
- chýba žiadosť
Chýbajúce doklady predložené 19.11.2012.
 
Pri kontrole bankových výpisov som zistila :
- dňa 22.3.2012 bol vyplatený jednorázovo finančný príspevok pani  V. F.Č.,
ako vybavovateľke pohrebu manžela, ktorý zomrel 22.12.2011              suma   379, 66 EUR  
- dňa 22.3.2012 bol vyplatený jednorázovo finančný príspevok  pani V.F.Č.,
( pre nezaopatrené dieťa )                                                                         suma  173,30 EUR     
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Kontrolné zistenie :
- pri citovaných dokladoch chýba „Kricí list “- súhlas na úhradu
- chýba predbežná finančná kontrola a súlad s rozpočtom
- chýba podpis núteného správcu
Stanovisko  kontrolórky:
- vyplatená sociálna výpomoc je nepreukázateľná
Porušenie Zákona č. 431/2002 Z.z. § 5 ods.2
Porušenie zákona  č. 502/2001 Z.z. § 9, ods. 1
 
VPD č.584 22.5.2012 Šešera Vladimír, preplatenie škody  suma   135,00EUR
Kontrolné zistenie :
- na výdavkovom doklade chýba podpis núteného správcu
- chýba Záznam o vzniku škody...
- priložená žiadosť V. Šešeru zo dňa 16.5.2012                                                      
- zákazkový list – výmena pravé zadné dverové sklo
                                                              - 4 -
- stanovisko Allianz- Slov. poisťovne, a.s. o nepreplatení škody
- prejednať zníženie spoluúčasti s cit. poisťovňou
- nesprávne zaúčtované do nákladov na účet 548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                                 
 
- v schválenom rozpočte na rok 2012 na položke škody , nie sú rozpočtované finančné prostriedky
Výdavok je nepreukázateľný .
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5, ods. 2
Porušenie zákona č. 311/2001  Z.z.§ 181                                                              - prijať opatrenie
 
IV. Prevod peňazí do banky:                                                                  
- pri odvode finančných prostriedkov do banky – neboli zistené nedostatky
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                       
V. Mzdy , dochádzka :
Podkladom pre výpočet miezd je pracovný výkaz, z ktorého je spracovaná mesačná evidencia dochádzky. 
Kontrolné zistenie :
Dochádzka :
Predložené pracovné výkazy pracovníkov ,neevidujú pracovný čas v zmysle Zákona č. 311/ 2001 Z.z.
§ 99.
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce....
Nedodržanie Zákona č. 311/2001 Z.z. § 99                                                                  - prijať opatrenie
 
V predloženej Evidencii dochádzky za MŠ som zistila :
- riaditeľka MŠ p. Bédiová v mesiaci máj 2012 čerpala od 23.5.2012 – 28.05.2012 t.j.  4 dni pracovné voľno s náhradou mzdy pri
sprevádzaní rodinného príslušníka ( dospelej dcéry ) na vyšetrenie   
 
Zákonník práce § 141 ods. 2 pís. a) 1 pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na nevyhnutný čas , najviac na sedem dní
v kalendárnom roku  ak vyšetrenia alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času ...
 
Z pohľadu kontroly nie je možné spájať dni dokopy  a čerpať už v máji 4 dni .
Doporučujem :  dodatočne vypísať dovolenku.
Nedodržanie Zákonníka práce ,§ 141                                                                         - prijať opatrenie
 
Dovolenka :
Kontrolné zistenie :
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Podpis starostky - chýba ako súhlas na dovolenkových lístkoch  :
Ing. Suneková   dovolenka     6 dní január    2012
Ing. Suneková  dovolenka     7 dní február   2012
Ing. Suneková     KZ             1 deň apríl       2012
Ing. Suneková     KZ             1 deň máj        2012
Nedodržanie KZ.
Kolektívna zmluva zo dňa 02.06.2008  bod 4. – Starostlivosť o pracujúcich  :
ods. 4/10 - Poskytnúť  1 x štvrťročne ,t.j. 4 pracovné dni v roku , voľné dni v rámci regenerácie pracovnej sily.
Doporučujem dodatočne vypísať dovolenku.
Stanovisko kontroly :
V osobnom spise Ing. Maťašovského nie je poverenie starostky ani v Smernici nie je prenesená kompetencia , že podpisuje Ing.
Sunekovej dovolenku ,KZ                                - prijať opatrenie  
 
Mzdy :
- v šanone založené vyúčtovanie miezd za mesiac marec  2012 je došktané modrou fixkou, poprepisované a zamestnanci majú dve
rôzne sumy k výplate.
Mzdy sú nepreukázateľné .
Porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. § 5,ods. 2
Takéto doškrtané doklady miezd je povinný MÚ uchovávať v zmysle
Zákona č. 431/2002 Z. z,  § 35, ods. 3)                                                          - prijať opatrenie
 
                                                                      - 5 -
Rekapitulácia miezd –účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctve na ktorom je tarifný plat a osobné príplatky, daň , odvody
poisťovniam  teda všetky zrážky, podpísaný zhotoviteľom,  schválený štatutárom, na ktorom je podpísaný súlad z rozpočtom
a podpisom v zmysle zákona o finančnej kontrole nebola predložená za celý I. polrok 2012.                                                                    
                                                        
VI. Bankové výpisy :
Kontrolné zistenia : Pri kontrole počiatočných a konečných zostatkov na bankových výpisov nebol zistený nesúlad.                            
                                                                                           
VII. Účtovné  knihy :  
Účtovná jednotka účtuje v Hlavnej knihe a denníku (Zákon č. 431/2002 Z.z. § 12) .                                                          
                                                                  
Kontrolné zistenie :
Pri kontrole účtu 211 – Pokladnica bol zistený rozdiel 87,91 EUR ako som vyššie konštatovala.
Interné doklady :
- predpis miezd , predpis poplatkov - Rozhodnutie stavebného úradu..., neboli predložené
- opravné doklady na predpisy a úhrady Domu kultúry neboli predložené        - prijať opatrenie
 
 
 
 
                                                                    Z á v e r
 
Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky  konkretizované v texte.
Niektoré nedostatky boli počas kontroly odstránené.
    V zmysle Zákona o kontrole žiadam predložiť k uvedeným zisteniam  písomné vyjadrenia , vysvetlivky, prípadne námietky.
V prípade odstránenia nedostatkov predložte informáciu preukazujúcu ich odstránenie. Na informatívne a ospravedlňujúce
formulácie ,ktoré nevyvracajú výsledky kontrola sa neprihliada.
 
Písomné vyjadrenie predložili : p. Sanderson , Ing. Megová (bez podpisu), Ing Maťašovský.
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Kontrolne zistenia boli predložené starostke – MČ  dňa  04.12.2012  
 
 
 
 
 
Kontrolu vykonala :  Alžbeta Kaňová
V Bratislave  dňa      04.12.2012.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

10. Návrh ramcového plánu riadných zasadnutí miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2013

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín
 
schvaľuje
 
termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, ktoré sa budú konať vo veľkej
sále miestného úradu v čase o 18:00 hod. na rok 2013 nasledovne:
 
11. február 2013
22. apríl 2013
17. jún 2013
16. september 2013
11. november 2013
9. december 2013
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Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s odvolaním sa na § 12 citovaného zákona a
v súvislosti s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín Vám predkladáme návrh riadnych
zasadnutí mniestneho zastupiteľstva na rok 2013 v týchto termínoch:
11. február 2013
22. apríl 2013
17. jún 2013
16. september 2013
11. november 2013
9. december 2013
 
v čase o 18:00 hod
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN
Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika

IČO 603 422

Materiál na 11. riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Dňa: 14.12.2012

11. Predloženie Správy z vládneho auditu č.57/NZ-03/2012.

Predkladatelia:

Meno Funkcia Útvar/Orgán
Ing. Ľubica Kolková starostka

Ďaľší predkladatelia: -

Zodpovedné osoby:

Meno Funkcia
Ing. Ľubica Kolková starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Spracovatelia:

Meno Funkcia
Ing. Lenka Satinová Prednostka MČ Bratislava – Devín

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Obsah:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín
 
a)   berie na vedomie
 
Správu z vládneho auditu č. 57/NZ-03/2012

Dôvodová správa
Názov: Dôvodová správa

Obsah:

Dňa 20.júna 2012 bol v MČ Bratislava – Devín zahájený vládny audit č. 57/NZ-03/2012. Nakoľko od 4.júna prebiehala v MČ kontrola
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej Republiky, vládny audit bol prerušený a opätovne pokračoval až od 11. októbra 2012.
Jeho cieľom bola kontrola efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho
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rozpočtu, overenie ich zúčtovania so štátnym rozpočtom. Auditované obdobie bolo od 01.01.2009 do 31.05.2012. Správu z kontroly
Vám týmto predkladáme.


