
 
 

S P R Á V A 
O VÝSLEDKU  KONTROLY HOSPODÁRENIA  

V CENTRE DIVADLA, LITERATÚRY A VZDELÁVANIA 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO ZA ROK 2011  

 
 
 
V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto             
č. 78/2012 z 26.06.2012 a v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012 bola vykonaná kontrola hospodárenia 
v preddavkovej organizácii Centrum divadla, literatúry a vzdelávania  Bratislava-Staré Mesto. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2011. 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
  
I.1. Základné údaje – Zriadenie zariadení 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesením č. 33/2008 
zo dňa 01.04.2008 
v bode A. zrušilo uznesenie č. 49/2007 zo dňa 29.05.2007, ktorým sa určili zariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom: 

1. Miestne kultúrne centrum Ventúrska 9, 
2. Miestne kultúrne centrum Školská 14, 
3. Miestne kultúrne centrum Gaštanová 19 

 
v bode B. schválilo zriadenie preddavkových organizácií: 

1. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto  
so sídlom na Školskej ul. č. 14 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008, 

2. Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto 
so sídlom na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008, 

3. Centrum vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto 
so sídlom na Štefánikovej ul. č. 25, s účinnosťou od 1. mája 2008; 

v bode C určilo podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, že subjekty uvedené v časti B. body 1. až 3. tohto 
uznesenia sú zariadenia bez právnej subjektivity a budú hospodáriť so zvereným preddavkom.  
 
I.2. Sídlo zariadenia 
 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto má sídlo na Školskej ul. 14, 
Bratislava. Spravuje pobočky na Gaštanovej ul. č. 19 a Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave.  
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I.3. Pôsobnosť zariadenia 
V pôsobnosti má všetky divadelné, literárne, vzdelávacie a voľno-časové aktivity, 
zabezpečenie ostatných podujatí na pôde svojich pobočiek, organizovanie kurzov všetkých 
druhov. 
 
V súlade so zameraním na záujmové komunity  v r. 2011 Centrum Divadla, literatúry 
a vzdelávania zmenilo vizuálnu komunikáciu –  zmenilo sa označenie jednotlivých prevádzok 
– Staromestský klub F7 (Františkánske nám. 7), Staromestský klub 10x10 (Školská 14) 
a Staromestský klub G19 (Gaštanová 19) – uvedené v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2011. 
 
I.4.  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 

- zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov;  

- zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov; 

- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
- Výnos MF SR z 8.12.2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinný od 

1.5.2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. 
MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30.9.2009; 

- zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
 
I.5.  Vnútorné smernice použité ku kontrole: 

- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23. septembra 
2009 ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku, ďalej len „Opatrenie č. 4/2009“; 

- Opatrenie č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 
2010, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade 
výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ďalej len „Opatrenie č. 2/2010“; 

- Opatrenie č. 4/2010  starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 
2010 o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 04.01.2010, ďalej len „Opatrenie č. 4/2010“; 

- Opatrenie č. 1/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 3. januára 2011 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení 
s účinnosťou od 03.01.2011, ďalej len „Opatrenie č. 1/2011“; 

- Opatrenie č. 2/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z 28. februára 
2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových 
zariadení s účinnosťou od 01.03.2011, ďalej len „Opatrenie č. 2/2011“; 

- Dodatok č. 2 z 2. 5. 2011 k Opatreniu č. 2/2011 starostky mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto z 28.01.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom 
hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho 
preddavkových zariadení   
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- Opatrenie č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28.02.2011 
o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 01.03.2011, ďalej len „Opatrenie č. 3/2011“; 

- Opatrenie č. 4/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28. februára 
2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach, ďalej len „Opatrenie 
č. 4/2011“; 

- Opatrenie č. 12/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. septembra 
2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových 
zariadení s účinnosťou od 3.10.2011, ďalej len „Opatrenie č. 12/2011“. 

 
I.6. Podklady doložené ku kontrole 

- Peňažný denník za mesiace 01 – 12/2011, 
- Pokladničná kniha (PO 1, PO 2, PO 3) za mesiace 01 – 12/2011, 
- účtovné doklady týkajúce sa kontrolovaného obdobia, 
- Kniha došlých faktúr, 
- Záverečný účet MČ Bratislava-Staré Mesto – bežný rozpočet za rok 2011. 

 
II.  OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 
 
Hospodárenie preddavkových zariadení sa riadi ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Spôsob 
vedenia účtovníctva, údaje o príjmoch a výdavkoch, o pohľadávkach a záväzkoch upravuje 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a rozpočtová klasifikácia, ktorú každoročne 
upravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  
 
Používanie príjmov na financovanie vlastnej činnosti nie je prípustné. Vzájomné započítanie 
príjmov a výdavkov je prípustné, len ak ide o dobropis k výdavkom vynaloženým v tom istom 
rozpočtovom roku.  
 
Mestská časť vystupuje ako zmluvný partner pri dojednávaní a úhradách nájomného, 
prihlášok a odhlášok odberu tepla, plynu, elektrickej energie, vody, koncesionárske poplatky 
za rozhlas a televíziu, telekomunikačné platby a pod. Mestská časť vystupuje ako zmluvný 
partner pri prijímaní sponzorských darov, dobrovoľných príspevkov. Miestny úrad mestskej 
časti zabezpečuje pre zamestnancov preddavkových zariadení pracovnoprávne záležitosti, 
výkon mzdovej agendy, poukazovanie miezd a mzdových náležitostí na osobné účty 
zamestnancov a poukazovanie odvodov do poisťovní. 
 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania ako preddavkové zariadenie zostavovalo mesačne 
účtovnú závierku (vyúčtovanie použitého preddavku), v ktorej prehľadne a zrozumiteľne 
vyčísľovalo vynaložené výdavky spolu a v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a prijaté 
príjmy spolu a v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Mesačne predkladalo závierku 
finančnému oddeleniu miestneho úradu na kontrolu.  
 
Odvod prijatých príjmov na účet mestskej časti vykonávalo preddavkové zariadenia mesačne 
tak, aby príjmy boli pripísané na účet mestskej časti do posledného dňa kalendárneho 
mesiaca.  
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II. 1. Rozpočet príjmov a výdavkov 
 
II.1.1. Rozpočet príjmov 
Rozpočet vlastných príjmov za Centrá kultúry (v záverečnom účte na rok 2011 uvádzané ako 
Miestne kultúrne centrá)  bol vo výške 120 tis. EUR, skutočnosť bola vo výške 127 tis. EUR, 
čo predstavuje plnenie na 106,1 %. 
          Tabuľka č. 1 (v €) 

Zariadenie Rozpočet vlastných príjmov Príjmy skutočnosť % plnenia 
Centrum hudby 30 000,00 33 269,56 110,90 
Centrum divadla, lit. a vzdeláv. 90 000,00  94 061,00 104,51 
Centrum vizuálneho umenia 0,00 0,00 0,00 
Pisztoryho palác 0,00 0,00 0,00 
Odd. kultúry 0,00 0,00 0,00 
Spolu 120 000,00 127 330,56 106,11 
 
Konkrétne plnenie príjmov Centra divadla, literatúry a vzdelávania  demonštruje nasledujúca 
tabuľka: 
          Tabuľka č. 2  (v €) 

Položka Zdroj Popis Rozpočet 
pôvodný  

Rozpočet 
upravený Plnenie Rozdiel Plnenie 

% 
212003 41 Príjem z prenájmu priest. 0,00 0,00 4 659,40  4 659,40 - 
223001 41 Kurzy 90 000,00 90 000,00 89 396,61 - 603,39 99,3 
242 41 Z vkladov 0,00 0,00 4,99 4,99 - 
Spolu 90 000,00 90 000,00 94 061,00 4 061,00 104,5 
 
II.1.2. Rozpočet výdavkov 
Rozpočet bežných výdavkov schválený uznesením č. 174/2010 zo dňa 02.11.2010 na rok 
2011 bol pre Centrá kultúry ako celok (v záverečnom účte na rok 2011 uvádzané ako Miestne 
kultúrne centrá) vo výške 580 tis. EUR, čerpanie bolo vo výške 622 tis. EUR, čo predstavuje 
plnenie na 107,31% . 
          Tabuľka č. 3 (v €) 

Zariadenie Rozpočet výdavkov Výdavky skutočnosť % plnenia 
Centrum hudby 187 640,00 207 263,65 110,46 
Centrum divadla, lit. a vzdel. 297 710,00 305 006,30 102,45 
Centrum vizuálneho umenia 13 700,00 20 033,73 146,23 
Pisztoryho palác 11 970,00 8 395,61 70,14 
Odd. kultúry 68 980,00 81 715,51 118,46 
Spolu 580 000,00 622 414,80 107,31 
 
          
Vyúčtovanie použitého preddavku predkladalo Centrum divadla, literatúry a vzdelávania 
mesačne finančnému oddeleniu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie súčasne s dokladmi 
o príjmoch a výdavkoch. 
 
II.1.3. Nedostatky zistené kontrolou: 

- Položka „Výdavky Centrá kultúry“ v záverečnom účte za rok 2011 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (uvádzané ako  Miestne kultúrne centrá) nekorešponduje 
s rozpisom centier podľa stredísk. Do rozpočtu pre Centrá kultúry boli zahrnuté aj 
strediská Pisztoryho palác a odd. kultúry (viď. Tabuľka č. 1 a 3). 

- Zamestnankyňa miestneho úradu (finančného odd.) nepostupovala podľa Opatrenia 
starostky č. 4/2010 a č. 3/2011, resp. nie je v týchto opatreniach konkretizovaný 
rozsah výkonu kontroly pracovníčky poverenej kontrolou finančného hospodárenia 
miestnych kultúrnych centier.  
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II. 2. Kontrola peňažného denníka  
 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania ako preddavková organizácia mestskej časti 
účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva. Povinne viedlo peňažný denník, v ktorom 
účtovalo o príjmoch a výdavkoch v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy 
boli  usporiadané v chronologickom slede, doklady označené číselným radom. Účtovníctvo sa 
viedlo priebežne.  
 
II.2.1.  Preddavky 
 
Kontrolou bolo zistené, že finančné oddelenie miestneho úradu poukázalo na účet Centra 
divadla, literatúry a vzdelávania tieto preddavky: 
                               údaje v € 

   Dátum Suma 
05.01.2011 7 000,00 
08.02.2011 7 000,00 
02.03.2011 7 000,00 
05.04.2011 7 000,00 
10.05.2011 7 000,00 
14.06.2011 7 000,00 
22.07.2011 7 000,00 
03.08.2011 10 000,00 
06.09.2011 7 000,00 
20.09.2012 3 000,00 
05.10.2012 7 000,00 
08.11.2011 7 000,00 
01.12.2012 16 000,00 
Spolu 99 000,00 

 
 
II.2.2. Úhrady 
Kontrolou peňažného denníka bolo zistené, že zariadenie uhrádzalo svoje výdavky 
nasledovnými formami:  
 
na základe prijatých faktúr doložených objednávkou: 

- divadelné predstavenia, koncerty, oprava kopírovacieho stroja, revízia bleskozvodov, 
elektrickej inštalácie a spotrebičov, výučba jazykov, služba požiarnej ochrany, 
krtkovanie, prečistenie vonkajších hadíc, oprava komína (murárske práce a náter, 
montáž tyristorových jednotiek, zvuková karta, notebook, odborné vedenie kurzov) 

 
na základe zmlúv:  

- komunálny odpad, monitorovanie, odborná prehliadky a skúšky EZS, telefón, internet,  
elektrická energia, plyn, vodné a stočné,  

 
na základe predložených pokladničných dokladov cez pokladňu:  

- kancelársky tovar (toner, perá, papier, šanóny, karisblok, obaly, korková  tabuľa, 
lepidlá, popisovače, strúhadla, pečiatková farba) 

- drogistický tovar (handry, osviežovače vzduchu, toaletný papier, vrecia, mopy ),  
- materiál na údržbu (izolačné pásky, lepidlá, ističe, žiarovky, skrutky, hmoždinky, 

farba na podlahu, halogénové žiarivky,) 
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- služby: autobusová doprava, kultúrne programy pre deti denného tábora, poistenie 
ALIANZ pre deti denného tábora, výroba kľúčov, čistiareň (uteráky, obrusy), 
kopírovanie, tlač letákov 

- tričká, sukňa, nohavice (divadlo ÍVERY) 
- kávovar, odvápňovač, vizitky, plagáty, baterky, veľkonočná výzdoba,  
  

II.2.3. Nedostatky zistené kontrolou - úhrady na základe faktúr: 
- takmer všetky faktúry sú bez dátumu doručenia (okrem Fa č. 128/2011, 133/2011, 
142/2011, 143/2011, 183/2011) – nedá sa skontrolovať správnosť vykonania predbežnej 
finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v  § 9 ods. 3 je uvedené, že vykonanie 
predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania 
na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou, v Opatrení č. 2/2011 je uvedené, 
že faktúry doručené referátu účtovníctva musia byť opatrené číslom z Knihy došlých faktúr 
zaevidované referátom účtovníctva. Podľa § 7 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v z.n.p. účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný 
a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácií 
účtovnej jednotky a podľa § 8 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka je 
povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  
 
II.2.4. Nedostatky zistené kontrolou - úhrada vykonaná skôr, ako dátum vykonania 
predbežnej finančnej kontroly – porušenie § 9 ods. 3 zák. č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého 
vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom 
s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania 
a vyjadrením ...“ na týchto dokladoch: 
Fa č. 112/2011;  Fa č. 113/2011; Fa č. 114/2011; Fa č. 115/2011; Fa č. 124/2011; Fa č. 
134/2011; Fa č. 146/2011;  Fa č. 154/2011; Fa č. 157/2011; Fa č. 179/2011; Fa č. 180/2011; 
Fa č. 181/2011; Fa č. 182/2011; Fa č. 183/2011; Fa č. 184/2011; Fa č. 186/2011; Fa č. 
203/2011; Fa č. 205/2011; Fa č. 206/2011; Fa č. 211/2011; Fa č. 232/2011; Fa č. 253/2011; 
Fa č. 254/2011; Fa č. 260/2011; Fa č. 261/2011;  Fa č. 276/2011; Fa č. 284/2011; Fa č. 
285/2011; Fa č. 286/2011; Fa č. 313/2011; Fa č. 338/2011; Fa č. 345/2011; Fa č. 377/2011; 
Fa č. 378/2011. 
 
II.2.5. Nedostatky zistené kontrolou - dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly je 
skôr, ako faktúra došla  
(podľa dátumu zaevidovania v Knihe došlých faktúr, keďže na faktúrach nie je vyznačený 
dátum doručenia): 
Fa č. 5/2011 - dátum doručenia 04.01.2011, dátum úhrady 12.01.2011, dátum vykonania PFK 
03.01.2011 ; 
Fa č. 6/2011 – dátum doručenia 04.01.2011, dátum úhrady 12.01.2011, dátum vykonania PFK 
03.01.2011; 
Fa č. 7/2011 – dátum doručenia 04.01.2011, dátum úhrady 12.01.2011,dátum vykonania PFK 
03.01.2011. 
 
II.2.6. Nedostatky zistené kontrolou - faktúry bez podpisu a dátumu vykonania predbežnej 
finančnej kontroly:  
Fa č. 74/2011, Fa č. 75/2011, Fa č. 81/2010, Fa č. 155/2011, Fa č. 374/2011, Fa č. 376/2011,  
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II.2.7. Nedostatky zistené kontrolou - faktúry bez doloženej objednávky – porušenie 
Opatrenia č. 2/2011, podľa ktorého ku faktúre doručenej referátu účtovníctva musí byť 
doložená kópia objednávky, zmluvy ....,  
- Fa č. 86/2011 v sume 130,00 EUR od Hudobné centrum Michalská 10, Bratislava za 
vystúpenie divadelného predstavenia „Gašparko a drak“;  
- Fa č. 99/2011 v sume 90,00 EUR od Divadlo AGAPE, Ing art. Martin Žák, Vígľašská 3, 
Bratislava za odohrané divadelné predstavenie „O pyšnej Margarétke“ ;  
- Fa č. 141/2011 v sume 220,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za 
predstavenie Dych Lukavických zápiskov dňa 16.05.2011; 
- Fa č. 147/2011 v sume 35,00 EUR od Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava za akciu 
„tanečný Workshop 11.05.2011; 
- Fa č. 227/2011 v sume 479,00 EUR od Dalkia, a.s. za opravu komextermu v kotolni objektu 
CDLV Gaštatnová 19, Bratislava; 
- Fa č. 241/2011 v sume 92,00 EUR od TRINET Corp., s.r.o., Kysucké Nové Mesto za 30 ks 
karimatiek;  
- Fa č. 284/2011 v sume 86,40 EUR od Madnes, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava za výrobu 
tabule Vazovova, Radlinského, Školská; 
- Fa č. 287/2011 v sume  240,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za 
predstavenie Stopy snov zo dňa 24. 10.2011; 
 
II.2.8.  Nedostatky zistené kontrolou – kontrola bankových výpisov:  
- BV č. 159/2011 z 25.08.2011 – nákup bankomatovou kartou v IKEA Bratislava:  
5 ks stolička otáčavá   à    34,99 EUR 
1 ks stolička otáčavá   à  139,00 EUR 
1 ks koberec   à   39,99 EUR 
 l ks HALARY obraz  à   99,99 EUR 
- a BV č. 161/2011 z 30.08.2011 – nákup bankomatovou kartou v IKEA Bratislava: 
1 ks stojan   à   39,99 EUR 
1 ks obraz    à   29,99 EUR 
l ks koberec   à   39,99 EUR 
2 ks stolička otáčavá  à   34,99 EUR 
– bez zaevidovania do majetku – v rozpore s Opatrením č. 4/2009 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 23. septembra 2009 ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku, 
podľa ktorého „...pri obstaraní majetku s cenou obstarania vyššou ako 35 EUR zabezpečí 
správca vyčlenenej časti rozpočtu určený opatrením starostu ich zavedenie do operatívnej 
evidencie a pridelenie inventárnych čísel na oddelení prevádzky úradu a údržby. Inventárne 
čísla musia byť vyznačené na originále faktúry alebo pokladničného dokladu“; 
 
II.2.9. Nedostatky zistené kontrolou -   odoslané faktúry:: 
Na prenájom priestorov na Školskej 14 bol kontrolnému orgánu doložený cenník  
z 23.07.2010 schválený Mgr. Tarjányiovou, v tom čase  vedúcou odd. kultúry s nasledovnými 
cenami:  
Divadelná sála   16,00 – 25,00 EUR/h 
Malá baletná sála    4,00 – 15,00 EUR/h 
Veľká baletná sála  10,00 – 30,00 EUR/h 
Šatňa        3,00 EUR/h 
Bufet         14,00 EUR/h 
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Na prenájom priestorov na Gaštanovej 19 bol kontrolnému orgánu doložený cenník  
prenájmov na rok 2011vydaný vedúcim CDLV  Mgr. Červenákom s nasledovnými cenami: 
Veľká sála:     Pon. – Pia.    15,00 EUR/h 
  Sob. – Ne.    20,00 EUR/h 
Pravidelná činnosť:      10,00 EUR/h 
Klubovňa Pon. – Pia.    10,00 EUR/h 
  Sob. – Ne.     15,00 EUR/h 
Pravidelná činnosť:        7,00 EUR/h 
 
- Všetky odoslané faktúry sú bez vykonania PFK -  porušenie § 6 ods. 1, podľa ktorého 
predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú 
operáciu.  
- Fa č. 4/2011 pre Tanečné združenie Galthilion, Jasovská 19, Bratislava, platené v hotovosti 
113,00 EUR – bez podpisu vyhotovil, schválil. 
- Fa č. 7/2011 pre Dagmar Weisabelovú, HARMONIA, Karloveská 19, Bratislava za 
prenájom Veľkej baletnej sály v sume 55,00 EUR – objednávka nie je doložená, v Cenníku 
CDLaV je uvedené rozpätie pre Veľkú baletnú sálu od 10,00 – 30,00 EUR. Na faktúre je dňa 
18.03.2011 uvedené od 18.00 – 21.30 h = 2,5 h a dňa 19.03.2011 od 10.00 – 17.30 h = 7,5 h, 
čo je spolu 10 h. Účtované je 55,00 EUR. Aj keď vezmeme do úvahy najnižšiu sadzbu za 
prenájom priestorov, tak za 10 h prenajatia mala byť fakturovaná najnižšia suma 100,00 EUR 
– nesúlad ceny na faktúre vystavenej CDLV a cien uvedených v cenníku.  
- Fa č. 12/2011 pre Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, Bratislava v sume 
378,00 EUR za prenájom Divadelnej sály na I. štvrťrok 2011 – chýba doložená objednávka, 
z faktúry nie je možné zistiť počet hodín podľa jednotlivých dní a takisto správnosť výpočtu 
za prenájom podľa cenníka, nie je  vykonaná PFK – porušenie Opatrenia č. 2/2011, podľa 
ktorého ku faktúre doručenej referátu účtovníctva musí byť doložená kópia objednávky, 
zmluvy ....,  
- Fa č. 14/2011 pre Eurotex – RE, s.r.o., Zvolen v sume 72,00 EUR, kde predmetom 
fakturácie je prenájom učebne č. 9 v termíne 18., 19. a 20.04.2011 – objednávka nie je 
doložená, prenájom učebne nie je zahrnutý v cenníku CDLV Školská 14, nedá sa 
odkontrolovať správnosť výpočtu za prenájom priestorom -  vystavená faktúra je v rozpore s § 
71, ods. f) zák. č. 222/2004 Z. z., podľa ktorého faktúra musí obsahovať množstvo a druh 
dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby a porušenie Opatrenia č. 2/2011, podľa 
ktorého ku faktúre doručenej referátu účtovníctva musí byť doložená kópia objednávky, 
zmluvy ....,  
- Fa č. 19/2011 pre OZ Byť v pohybe/B in Motion, Staré záhrady 14, Bratislava, v sume 
280,00 EUR, kde predmetom fakturácie je prenájom Veľkej baletnej sály 70 hodín. 
V Cenníku doloženom ku kontrole za prenájom priestorov je uvedené, že za prenájom Veľkej 
baletnej sály malo byť fakturované v rozpätí od 10,00 – 30,00 EUR/h, teda ak si prenajímali 
70 hodín, tak najnižšia sadzba by mala byť 700,00 EUR – nesúlad ceny na faktúre vystavenej 
CDLV a cien uvedených v cenníku.  
- Fa č. 22/2011 pre OZ Byť v pohode, Staré záhrady 14, Bratislava v sume 400,00 EUR za 
prenájom Veľkej baletnej sály v dňoch 16. – 26.08.2011 – bez doloženej objednávky, 
- Fa č. 18/2011 pre Sabina Ahmadová, Nám. Hraničiarov 2, Bratislava v sume 37,50 EUR za 
prenájom Veľkej baletky dňa 21.05.2011 – bez doloženej objednávky; 
- Fa č. 26/2011 pre OZ Byť v pohybe, Staré záhrady 14, Bratislava v sume 129,90 EUR za 
prenájom Veľkej baletnej sály na Workshop LAB2 „Kreatívny tanec“ v termíne 22.-
23.10.2011 – chýba doložená objednávka, z predloženej faktúry nie je jasné, koľko hodín bolo 
prenajatých, nedá sa odkontrolovať správnosť výpočtu fakturácie za prenájom,  
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- Fa č. 28/2011 pre Sabina Ahmadová, Nám. Hraničiarov 2, Bratislava v sume 80,00 EUR za 
prenájom Malej baletnej sály (6 lekcií orientálneho tanca – bez doloženej objednávky 
odberateľa, z predloženej faktúry nie je jasné, koľko hodín bolo prenajatých, nedá sa 
odkontrolovať správnosť výpočtu fakturácie za prenájom.  
 
II.2.10. Iné nedostatky zistené kontrolou: 
- Fa č. 133/2011 od Hl. mesto SR, uhradená 15.03.2011 nie je zapísaná v Knihe došlých 
faktúr – podľa § 8 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka je povinná 
viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov.  
- Fa č. 84/2011 v sume 90,00 EUR od Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava. K faktúre 
je doložená objednávka č. 11/2011 nepodpísaná vedúcim zariadenia, v ktorej je uvedená 
dohodnutá suma 35,00 EUR, ale fakturovaná suma je 90,00 EUR – rozdiel medzi 
fakturovanou sumou a sumou uvedenou na objednávke.  
- Fa č. 174/2011 (preddavková faktúra) v sume 680,00 EUR pre SPaP – lodná osobná 
doprava, Fajnorovo nábr. 2, Bratislava za prepravu osôb na lodi Prešov dňa 01.07.2011, 
fakturácia na základe objednávky č. 62/2011 z 31.03.2011 – zaplatená preddavková faktúra – 
porušenie § 19 ods. 8) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže 
poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne 
dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok 
výkonov a tovarov,  
- Fa č. 183/2011 v sume 700,00 EURod Mgr. Gea Frešova,Bratislava za koncert Traditional 
Clubu – Jazzová loď na základe objednávky č. 93/2011 z 23.06.2011. Podľa poznámky 
uvedenej na faktúre, faktúra došla 04.07.2011, podľa Knihy došlých faktúr je dátum 
doručenia 01.07.2011, pričom podľa bankového výpisu č. 121/2011 z 01.07.2011  bola úhrada 
vykonaná 01.07.2011 a PFK bola vykonaná 08.07.2011 – nesúlad dátumov doručenia podľa 
poznámky na faktúre a Knihy došlých faktúr, pričom PFK vykonaná neskôr ako bola samotná 
úhrada,  
- Fa č. 177/2011 v sume 744,00 EUR od STAVMIL, s.r.o., Gogoľova, Bratislava za opravu 
komína (murárske práce a náter), fakturácia na základe obj. č. 81/2011 zo 07.06.2011, na 
ktorej je uvedená dohodnutá suma 620,00 EUR, pričom je fakturovaná suma 744,00 EUR 
(suma s DPH) – nesúlad fakturovanej sumy a sumy dohodnutej a uvedenej na objednávke.  
- Fa č. 189/2011 v sume 380,00 EUR od ADWANTAGE, Karol Böhm – Klein, Račianska 79, 
Bratislava za tlačiareň Samsung 1 ks, fakturácia na základe obj. č. 97/2011 – bez 
zaevidovania do majetku – v rozpore s Opatrením č. 4/2009, ktorým sa určuje spôsob 
evidencie majetku, podľa ktorého „...pri obstaraní majetku s cenou obstarania vyššou ako 35 
EUR zabezpečí správca vyčlenenej časti rozpočtu určený opatrením starostu ich zavedenie do 
operatívnej evidencie a pridelenie inventárnych čísel na oddelení prevádzky úradu a údržby. 
Inventárne čísla musia byť vyznačené na originále faktúry alebo pokladničného dokladu“; 
- Fa č. 215/2011 v sume 310,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za koncert 
Blue wave dňa 27.07.2011, fakturácia na základe objednávky č. 69/2011, kde dodávateľom je 
ale Martin Medo, Vinohradská 13/C, Bratislava a dohodnutá suma je 300,00 EUR – nesúlad 
fakturovanej sumy a sumy uvedenej na objednávke, nesúlad v mene dodávateľa;  
- Fa č. 242/2011 v sume 350,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava, fakturácia na 
základe objednávky č. 108/2011, kde predmetom objednávky a aj fakturácie sú „služby 
k propagácii klubu  Ticho a spol.“ – Kontrolný orgán nemôže túto platbu uznať za 
opodstatnenú, vzhľadom k tomu, že Ticho a spol. je občianske združenie síce so sídlom 
v objekte CDLV Školská 14, ale mestská časť nemá povinnosť propagovať toto OZ. 
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- Fa č. 314/2011 v sume 54,00 EUR od MADNESS, s.r.o., Drieňová 34 Bratislava, na základe 
objednávky č. 140/2011 zo 07.11.2011, v ktorej je uvádzaná celková dohodnutá suma 45,00 
EUR s DPH – nesúlad fakturovanej sumy a sumy uvedenej na objednávke,  
- Fa č. 330/2011 v sume 230,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za 
predstavenie div. ZRAKÁČ na základe objednávky č. 145/2011, v ktorej je uvedená 
dohodnutá suma 210,00 EUR a Fa č. 332/2011 v sume 300,00 EUR na základe obj. č. 
144/2011, na ktorej je uvedená dohodnutá suma 250,00 EUR – nesúlad fakturovaných súm 
a súm uvedených na objednávke, 
- Fa č. 347/2011 v sume 400,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za 
dramaturgické práce za mesiac november, pričom objednávka bola vystavená 06.12.2011 – 
objednávka vystavená neskôr, ako samotné plnenie vyplývajúce z faktúry, 
- Fa č. 375/2011 v sume 1 100,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za 
dramaturgiu hudobných programov v roku 2011. Fakturácia na základe objednávky č. 
179/2011 z 15.12.2011.  Objednávka vystavená v mesiaci december, v ktorej si objednávajú 
služby na rok 2011 spätne, na objednávke a ani na faktúre nie je bližšia špecifikácia, ktorej sa 
predmet objednávky a aj fakturácia týka – v rozpore s § 71, ods. f) zák. č. 222/2004 Z. z., 
podľa ktorého faktúra musí obsahovať množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh 
dodanej služby. 
- Fa č. 376/2011 v sume 1 600,00 EUR od TICHO a spol., Školská 14, Bratislava za odbornú 
údržbu a úpravu svetelného a zvukového parku. Fakturácia na základe objednávky č. 
180/2011 z 15.12.2011. Objednávka vystavená v mesiaci december, ale nie je ani na faktúre 
a ani na objednávke vyznačené obdobie a bližšia špecifikácia, ktorej sa predmet objednávky 
a aj fakturácie týka – v rozpore s § 71, ods. f) zák. č. 222/2004 Z. z., podľa ktorého faktúra 
musí obsahovať množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby.   
 
II.3.  Kontrola  vedenia pokladne a pokladničných dokladov 
Pri kontrole pokladničných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval podľa 
Opatrenia č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 2010, ktorým 
sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade výdavkov prostredníctvom 
pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Hoci toto opatrenie sa 
týka podľa  jeho názvu len miestneho úradu. Uvedený postup bol zvolený v dôsledku 
neexistujúceho opatrenia pre preddavkové zariadenia.  
 
V bode 5 uvedeného opatrenia,  je uvedené: Postup pri úhrade výdavkov prostredníctvom 
pokladne a vyúčtovanie preddavkov z pokladne miestneho úradu je upravené takto:  

a/ nákup hotovosti sa dokumentuje účtom z registračnej pokladnice alebo príjmovým 
pokladničným dokladom predajcu, ktorý musí obsahovať tieto údaje:  

1. názov a sídlo predajcu, 
2. IČO predajcu, 
3. údaje o množstve, jednotkovej cene, cena spolu, 
4. názov tovaru alebo služby, 
5. dátum nákupu.  

Vyúčtovanie musí obsahovať účtovnú predkontáciu a podpis osoby poverenej vykonávaním 
predbežnej finančnej kontroly v zmysle postupne prijatých opatrení starostu o finančnej 
kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu č. 1/2011, 2/2011, 
12/2011. Napriek tomu, že sa podľa týchto opatrení postupovalo, treba spomenúť fakt, že tieto 
opatrenia neupravujú vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na pokladničných 
dokladoch.  
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II.3.1. Vedenie pokladne 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania vedie 3 samostatné pokladne: 
 
PO1 – hlavná pokladňa, 
v ktorej zariadenie eviduje príjmy za kurzy platené v hotovosti, dotáciu pokladne a výdavky 
za bežné nákupy. Príjmové pokladničné doklady (PPD a VPD) sú evidované v jednom 
číselnom rade, na začiatku mesiaca je uvedený počiatočný stav,  zostatok pokladničnej 
hotovosti je vyčíslený po každej finančnej operácii, koniec mesiaca je uzavretý, s vyčíslením 
zostatku príjmov a výdavkov ku koncu mesiaca a uvedením prenosu zostatku do ďalšieho 
mesiaca, s dátum podpisom zamestnankyne, ktorá viedla túto pokladničnú knihu. 
- kontrolou neboli zistené nedostatky 
 
PO2 – pokladňa na vstupenky, 
v ktorej zariadenie eviduje príjem za vstupenky a odvody za tieto vstupenky na bežný účet. 
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú evidované v dvoch samostatných číselných 
radoch, jeden pre príjmové a jeden pre výdavkové pokladničné doklady. Na začiatku mesiaca 
nie je uvedený počiatočný stav, zostatok pokladničnej hotovosti je uvedený po každej 
finančnej operácii, koniec mesiaca nie je uzavretý (vyčíslený príjem a výdaj), ale je uvedený 
stav ku koncu mesiaca a uvedený prenos zostatku do ďalšieho mesiaca, bez dátumu, 
s podpisom zamestnankyne, ktorá viedla túto pokladničnú knihu.  
- kontrolný orgán doporučuje zosúladiť evidenciu podľa PO1 
 
PO3 – pokladňa pobočky Gaštanová 19,  
v ktorej zariadenie eviduje príjem sa pohybové kurzy, prenájmom priestorov, výdavky za 
bežné nákupy (čistiace potreby, kancelárske potreby). Príjmové a výdavkové pokladničné 
doklady sú evidované v dvoch samostatných číselných radoch, jeden pre príjmové a jeden pre 
výdavkové pokladničné doklady. Na začiatku mesiaca je uvedený počiatočný stav, zostatok 
pokladničnej hotovosti je vyčíslený po každej finančnej operácií, koniec mesiaca nie je 
uzavretý (vyčíslený príjem a výdaj), ale je uvedený stav ku koncu mesiaca, bez dátumu 
a podpisu zamestnankyne, ktorá viedla túto pokladničnú knihu.  
- kontrolný orgán doporučuje zosúladiť evidenciu podľa PO1 
 
II.3.2. Opravy v pokladničnej knihe: 
PO1 – v mesiacoch  01, 07, 09/2011 a PO3 v mesiaci 03/2011 – bez dátumu pri podpise 
osoby, ktorá opravu vykonala – porušenie § 34 ods. 2, podľa ktorého oprava sa musí vykonať 
tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej 
vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava 
v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, 
nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva; 
 
II.3.3. Limit pokladničnej hotovosti:  
- Opatrením č. 3/2010, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, pobočka Školská 14 – základná pokladňa vo výške 
200 EUR, predajné miesto vstupeniek v piatok, sobotu a nedeľu vo výške 350 EUR, pobočka 
Gaštanová 18 pri bežnom hospodárení vo výške 200,00 EUR, v čase prípravy a konania 
jarných a letných detských táborov vo výške 700,00 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 
04.01.2010.  
 



 12 

- Opatrením č. 4/2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre 
Centrum divadla, literatúry  a vzdelávania, pobočka Školská 14 – základná pokladňa vo výške 
200 EUR, predajné miesto vstupeniek vo výške 350,00 EUR, pobočka Gaštanová 18 pri 
bežnom hospodárení vo výške 200,00 EUR, v čase prípravy a konania detských táborov 
a kurzov 700,00 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.03.2011.  
- Opatrením č. 11/2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre 
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, pobočka Školská 14 – základná pokladňa vo výške 
200,00 EUR, predajné miesto vstupeniek  vo výške 350,00 EUR, pobočka Gaštanová 18 pri 
bežnom hospodárení vo výške 200,00 EUR, v čase prípravy a konania detských táborov 
a kurzov 700,00 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.10.2011.   
 
II.3.4. Nedostatky zistené kontrolou  - prekročenie pokladničného limitu: 
- prekročenie pokladničného limitu - porušenie Opatrenia starostky č. 3/2010, 4/2011 

a 11/2011 bolo zistené v PO1 v 24 prípadoch. 
 
II.3.5. Nedostatky zistené kontrolou - pokladničné doklady: 
- všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú bez potvrdenia o vykonaní predbežnej 
finančnej kontroly – porušenie § 9 ods. 3, zák. č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vykonanie 
predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa § 9  ods. 2 (vedúci zamestnanec 
poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné 
obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosť podľa charakteru finančnej 
operácie) podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom 
s pripravovanou finančnou operáciou. Podľa § 9 ods. 4 finančné operácie nemožno vykonať 
alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou; 
- PPD – pri príjme peňažných prostriedkov za prenájom miestností chýba „Dohoda o 
prenájme priestorov“, resp. „Dohoda o realizovaní podujatia“, v ktorom by bola  uvedená 
miestnosť, počet prenajatých hodín a vyčíslená aj suma za tento prenájom, príp. podujatie 
napr.:  

- PO3-PPD č. 59/1 z 29.01.2011 príjem 120,00 EUR od Ing. Dušan Dibák, účel: 
seminár – nie je jasný účel, nie je doložená žiadna dohoda o prenájme miestností, resp. 
o usporiadaní podujatia, nie je doložená objednávka objednávateľa – nevydokladovaná 
finančná operácia) - porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – účtovná 
jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, 
- PO3-PPD č. 159/2011 z 30.03.2011 – prijaté 103,00 EUR od ZŠ Mudoňova, účel 
platby: divadelné predstavenie – nie je jasné, či to bola platba za vstupenky, aké 
divadelné predstavenie, koľko detí sa zúčastnilo, na základe čoho bola stanovená táto 
cena – nedoložený účtovný prípad, 
- PO3-PPD č. 162/2011 z 01.04.2011 – prijaté 15,00 EUR od ZSE, s.r.o., Žilina, účel 
platby: prenájom – nie je doložená objednávka, dohoda o prenájme miestností, nie je 
jasné aká miestnosť bola prenajatá – nedoložený účtovný prípad, 
- PO3-PPD č. 163/2011 zo 04.04.2011 – prijaté 10,00 EUR od PROCESS 
MANAGEMENT, Bratislava, účel platby: prenájom – nie je doložená objednávka, 
dohoda o prenájme miestností, nie je jasné, aká miestnosť bola prenajatá – nedoložený 
účtovný prípad,  

- PO1-VPD č. 114/2011 z 01.02.2011 v sume 4,95 EUR vyplatené Márii Krčmářovej, účel: 
dámske tričko - rekvizita divadla Ívery – k preplateniu  doložený pokladničný blok 
z NEW YORKER za nákup trička v uvedenej sume -  kontrolný orgán nemôže tento 
výdavok uznať za opodstatnený. Mestská časť nemá za povinnosť zabezpečovať pre 
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divadlo Ívery oblečenie na vystúpenie. Tento výdavok nemožno považovať za hospodárne, 
efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov, 

- PO1-VPD č. 15/2011 z 02.02.2011 v sume 21,50 EUR vyplatené Márii Krčmářovej, účel: 
nohavice a tričko – rekvizita divadla Ívery – k preplateniu doložený pokladničný blok 
z Tamelia, s.r.o. za nákup pánskeho trička 1 ks à 11,70 EUR a pánske nohavice  1 ks à 
9,80 EUR – kontrolný orgán nemôže tento výdavok uznať za opodstatnený. Mestská časť 
nemá za povinnosť zabezpečovať pre divadlo Ívery oblečenie na vystúpenie. Tento 
výdavok nemožno považovať za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných 
prostriedkov, 

- PO1-VPD č. 24/2011 z 15.02.2011 v sume 4,99 EUR  vyplatené Márii Krčmářovej, účel: 
šaty do hry Tiger, Ívery – k preplateniu doložený pokladničný blok zo ZARY v uvedenej 
sume – kontrolný orgán nemôže tento výdavok uznať za opodstatnený. Mestská časť 
nemá za povinnosť zabezpečovať pre divadlo Ívery oblečenie na vystúpenie. Tento 
výdavok nemožno považovať za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných 
prostriedkov,  

- PO1-VPD č. 49/2011 z 18.03.2011 v sume 29, 85 EUR vyplatené Márii Krčmářovej, účel: 
rekvizity div. Ívery  - k preplateniu doložený pokladničný blok z NEW YORKER za 
nákup 3 ks tričiek v uvedenej sume a VPD č. 50/2011 z 18.03.2011 v sume 29,85 EUR 
vyplatené takisto Márii Krčmářovej, účel: rekvizity Ívery – k preplateniu doložený 
pokladničný blok z NEW YORKER za nákup 3 ks tričiek v uvedenej sume – kontrolný 
orgán nemôže tento výdavok uznať za opodstatnený. Mestská časť nemá za povinnosť 
zabezpečovať pre divadlo Ívery oblečenie na vystúpenie. Tento výdavok nemožno 
považovať za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov. 

- PO1-VPD č. 72 zo 14.04.2011 v sume 27,00 EUR – vyplatené Lucii Doubravovej, účel: 
rekvizita Ívery - nohavice – doložený pokladničný blok z Bodywear za nákup 2 ks 
pánskych boxeriek à 13,50 EUR - kontrolný orgán nemôže tento výdavok uznať za 
opodstatnený. Mestská časť nemá za povinnosť zabezpečovať pre divadlo Ívery oblečenie 
na vystúpenie. Tento výdavok nemožno považovať za hospodárne, efektívne a účelné 
vynakladanie verejných prostriedkov. 

- PO1-VPD č. 311 z 20.10.2011 v sume 29,11 EUR – vyplatené Emílii Hranaiovej, účel: 
Rekvizita divadla Ívery – doložený pokladničný blok z BEPON za nákup legíny v sume 
27,12 EUR a pánske ponožky v sume 1,99 – kontrolný orgán nemôže tento výdavok 
uznať za opodstatnený. Mestská časť nemá za povinnosť zabezpečovať pre divadlo Ívery 
oblečenie na vystúpenie. Tento výdavok nemožno považovať za hospodárne, efektívne 
a účelné vynakladanie verejných prostriedkov. 

- PO1-VPD č. 387 zo 06.122011 v sume 17,95 EUR – vyplatené p. Krčmářovej, účel: 
Rekvizita divadla Ívery – doložený pokladničný blok z CAMAIEU za nákup sukni 
v uvedenej sume -  kontrolný orgán nemôže tento výdavok uznať za opodstatnený. 
Mestská časť nemá za povinnosť zabezpečovať pre divadlo Ívery oblečenie na vystúpenie. 
Tento výdavok nemožno považovať za hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie 
verejných prostriedkov. 

- PO1-VPD č. 56/2011 z 22.03.2011 v sume 27,00 EUR a VPD č. 83/2011 z 02.05.2011 
v sume 30,36 EUR – vyplatené Lucii Doubravovej, účel platby: tlač plagátov. 
K vyúčtovaniu doložený PPD od Copy & print v uvedenej sume, ale v kolónke „prijaté“ je 
uvedené TICHO a spol. – rozpor v osobe, ktorej boli peniaze vyplatené,  
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- PO2-PPD č. 31/2011 z 28.03.2011 – prijaté 130,00 EUR od Gymnázium Jána Papánka, 
Vazovova 6, Bratislava, účel: vstupné – z predloženého bloku nie je jasné o aké vstupné 
ide, nie je doložená žiadna dohoda o uskutočnení kultúrneho podujatia,  počet osôb,  
objednávka od odberateľa, v pokladničnej knihe je uvedené, že sa jedná o vstupné bez 
použitia vstupeniek (nie je jasné, na základe čoho bola stanovená cena) – nedoložený 
účtovný prípad, 

- Pokladničné doklady bez podpisu „schválil“ za mesiac apríl:  
PO1-VPD č. 90 
PO3-PPD č. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 223 
PO3-VPD č. 036, 037, 038 
PO2-PPD č. 244, 246, 247,  
PO2-VPD č. 235 
za mesiac september: PO1-PPD č. 183, 184, 185, 186,  

- od 28.04.2011 používaná na niektorých pokladničných dokladoch pečiatka podpisu 
vedúceho zariadenia namiesto vlastnoručného podpisu – porušenie § 32 ods. 3 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého podpisovým záznamom sa rozumie účtovný 
záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný 
záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy 
podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde 
sa vyžaduje vlastnoručný podpis. Vlastnoručný podpis v technickej forme upravuje zákon 
č. 215/2002 Z. z.  o elektronickom podpise. Podľa § 10 zák. č. 431/2002 Z. z. účtovný 
doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: 

  a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
 b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
 c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
 d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
 e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 

 f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke    
a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, 
 f) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

- PO3-PPD č. 344 zo 06.09.2011  - v sume 27,00 EUR – prijaté od Jana Moťovská, osoba 
známa, účel: vstupné – prednáška – nie je jasné, či išlo o podujatie, či sa prenajímala 
miestnosť – bez doloženej objednávky,  

- PO3-PPD č. 376 z 03.10.2011 v sume 70,00 EUR  - príjem od Ján Marko, Bogarova 6, 
Bratislava za prenájom sály – z PPD sa nedá zistiť aká miestnosť sa prenajímala, koľko 
hodín, ktoré dni, nedá sa odkontrolovať správnosť vypočítanej ceny za prenájom, bez 
doloženej objednávky, 

- PO3-PPD č. 445 z 09.11.2011 v sume 10,00 EUR od PROGRESS MANAGEMENT, 
s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, účel: za prenájom – nie je doložená objednávka 
odberateľa, chýba dohoda o uskutočnení podujatia, príp. o prenájme miestností, 

- PO3-PPD č. 448 z 23.11.2011 v sume 45,00 EUR od ZŠ Drotárska, účel: divadelné 
predstavenie – z predloženého dokladu nie je jasné, koľko divákov sa zúčastnilo, aké 
predstavenie, kedy, resp. dohoda o uskutočnení kultúrneho podujatia,  

- PO3-POD č. 449 z 24.11.2011 v sume 160,00 EUR od p. Dibák, Medzilaborecká 23, 
Bratislava, účel: seminár. Keďže nie je doložená objednávka, z ktorej by bolo zrejmé 
o akú akciu sa jedna, za predpokladu, že sa prenajímala miestnosť, chýba dohoda 
o prenajatí priestorov, z ktorej by bolo zrejmé  dátum, čas prenajatia, účel, miestnosť, 
suma, 
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- PO3-PPD č. 450 z 24.11.2011 v sume 80,00 EUR od p. Bakošová, Pánska 12, Bratislava, 
účel: BODY BALANCE – objednávka nie je doložená, z predloženého dokladu nie je 
jasné,  či išlo o prenájom priestorov, podujatie, chýba dohoda o organiizovaní podujatia, 
resp. o prenájme priestorov,  

- PO3-PPD č. 454 zo 07.12.2011 v sume 15,00 EUR – príjem od Slovenský zväz 
záhradkárov, účel: prenájom – nie je doložená objednávka odberateľa, nedá sa 
odkontrolovať výpočet ceny za prenájom, chýba dohoda prenájme priestorov. 

- PO2-PPD č. 114 z 28.11.2011 v sume 75,00 EUR – príjem od SIMONIDESOVÁ, 
Gymnázium J. Papánka, účel: vstupné bez použitia vstupeniek – nie je doložená dohoda 
o organizovaní  kultúrneho podujatia, nie je doložená objednávka, z predloženého dokladu 
nie je jasné aké podujatie bolo organizované, kedy, počet žiakov 

 
II.3.6. Nedostatky zistené kontrolou - pokladničné doklady bez doloženej objednávky – 
príjmové pokladničné doklady od dodávateľa možno uznať ako daňový doklad, ak obsahujú 
náležitosti podľa § 10 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (slovné a číselné označenie 
účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu 
alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, celkovú cenu, dátum vyhotovenia 
účtovného dokladu, dátum dodania tovaru alebo služieb, podpis) a náležitosti podľa § 71 zák. 
č. 222/2004 Z. z. o DPH (meno a adresu sídla dodávateľa a príjemcu a jeho IČO, DIČ alebo 
IČ DPH – ak je platca DPH, poradové číslo a dátum vyhotovenia a splatnosti faktúry, dátum 
dodania, množstvo a druh dodaného tovaru, základ dane, jednotkovú cenu bez dane, 
uplatnenú sadzbu dane (alebo údaj  
o oslobodení od dane), výšku dane spolu v eurách, celkovú sumu bez dane a s daňou). Keďže 
v uvedených prípadoch vystavené pokladničné doklady nahrádzajú faktúry, v Opatrení č. 
2/2011 je uvedené, že faktúry doručené referátu účtovníctva musia byť doložené kópiou 
objednávky, zmluvy ... 
- PO3-VPD č. 061 zo 07.07.2011 v sume 454,00 EUR – k vyúčtovaniu doložený PPD od 

Andrej Popovič, Markova 9, Bratislava za program – exkurzia Neziderské jazero – detský 
tábor  – I. turnus; 

- PO3-VPD č. 068 z 12.07.2011 v sume 670,00 EUR – preplatený PPD od Mgr. Andrej 
Popovič, Markova 9, Bratislava za exkurziu – Mikulov – programy a cestovné hry; 

- PO3-VPD č. 077 z 18.07.2011 v sume 100,00 EUR – vyplatené Jozefovi Talostanovi, 
Bratislava za kúzelnícke predstavenie (detský tábor – program); 

- PO3-VPD č. 076 z 18.07.2011 v sume 40,00 EUR – vyplatené D. Piroháčovej I. Krasku, 
Michalovce za denný tábor – III. turnus – tanečný program pre deti denného tábora; 

- PO3-VPD č. 082 z 20.07.2011 v sume 90,00 EUR – vyplatené Sokoliarskemu dvoru, 
Hrad Červený kameň – na základe PPD vystaveného dodávateľom; 

- PO3-VPD č. 083 z 21.07.2011v sume 217,00 EUR – vyplatené Martinovi Hučikovi za 
autobusovú dopravu do Hlohovca na základe faktúry vystavenej dodávateľom; 

- PO3-VPD č. 084 z 21.07.2011 v sume 280,50 EUR – vyplatené Mašekov mlyn, Eva 
Demešová, Vráble za exkurziu; 

- PO3-VPD č. 091 z 25.07.2011 v sume 120,00 EUR – vyplatené DUO ARATRON ASPIS, 
Igor Slovák, Zohor za žonglérsku a fakírsku šou; 

- PO3-VPD č. 092 z 26.07.2011 v sume 360,00 EUR – vyplatené Andrejovi Popovičovi, 
Markova 1, Bratislava za denný tábor – program;  

- PO3-VPD č. 093 z 26.07.2011 – v sume 365,00 EUR vyplatené Petrovi Mušitzovi, 
Bratislava za prepravu osôb Buchlovice a späť; 

- PO1-PPD č. 273 z 05.10.2011 v sume 100,00 EUR – vyplatené Viktorovi Zlatinskému, 
Bulíkova 17, Bratislava za naladenie 2 ks pianín na základe PPD vystaveného 
dodávateľom. 
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III. ZÁVER 
 

Správa č. 4/2012 bola prerokovaná so zamestnankyňami Centra divadla, literatúry 
a vzdelávania dňa 01.03.2013 a následne s vedúcim centra dňa 05.03.2013. Námietky 
a vysvetlenia boli predložené v písomnej forme a založené do spisu. Všetky boli osobne 
prerokované za účasti zainteresovaných. Počet námietok bol 2, boli akceptované a 
„vypustené“ zo správy.  Celkovo nebol spochybnený obsah zistených nedostatkov, 
kontrolovaný subjekt sa vyjadril prostredníctvom zamestnancov a vedúceho formou 
vysvetlenia, prečo k daným problémom došlo.  
 Prerokovanie správy bolo potvrdené Zápisnicou č. 4/2012 z prerokovania dňa 
05.03.2013, kde boli prijaté konkrétne dátumy k: 
- prijatiu konkrétnych opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, 
- predloženiu písomnej správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, 
- určeniu zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatneniu voči nim opatrenia podľa 

osobitného predpisu.  
Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach 

správy. Nedostatkom uvedeným v tejto správe by sa dalo v podstatnej miere predísť, keby sa 
venovala dostatočná pozornosť všetkých zainteresovaných na rôznych stupňoch organizácie 
od začiatku činnosti Centra divadla, literatúry a vzdelávania. Nedostatky sa dali eliminovať aj 
v procese činnosti, avšak taktiež zlyhala kontrola počas celého roku 2011. 

 
 


