
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,Pí:ir,P 

~ 

Materiál 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

17/B 
dňa Il.decembra 2012 

SPRÁ VA 
o výsledku kontroly správy registratúry na Miestnom úrade mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorú vykonal odbor registratúr a správy dokumentov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky za roky 2005-2012 

Predklada teľ: 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej ča,:s::ti~(f--~ 

7· 
Zodpovedný: 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestne o úradu 

1 

Spracovateľ: ;::' _ 
Ing. Vladimír Lauko ~V'" 
vedúci kancelárie prednostu 

Návrh uzuesenia miestneho zastupiteľstva: 
- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

- návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- záznam o kontrole 

Bratislava, december 2012 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly správy registratúry na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, ktorú vykonal odbor registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky za obdobie rokov 2005 až 2012 



Dôvodová správa 

Na základe poverenia riaditeľky odboru registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. OR-2012/001823 zo dňa 22.10.2012 vykonal odbor registratúr 
asprávy dokumentov Ministerstva vnútra SR včase od 12.11.2012 do 13.11.2012 
v kontrolovanom subjekte: 

Miestny úrad mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 81421 
Bratislava 1 

kontrolu správy registratúry podľa § 28 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie rokov 2005 až 
2012. 

Predmetom kontroly bolo: 

1. Dodržiavanie zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Dodržiavanie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č.628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 
registratúrach 

3. Dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 

Záver: - vykonanou kontrolou boli kontrolnou skupinou zistené drobné nedostatky ( nie 
závažného charakteru) pri správe registratúry úradu a to: 

l. Evidovanie záznamov - do prezentačnej pečiatky sa dôsledne nedopisuje číslo spisu, 
ktoré ale nie je uvedené ani v jej odtlačku 

2. Manipulácia so spismi - obsah spisu, t.j. zoznam registratúrnych záznamov v spise sa 
nevyhotovuje pri uzatváraní spisu, resp. pred uzatvorením registratúrneho denníka 
úradu 

Kontrola odboru registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra SR bola v súlade s čl. 2 
ods. 1 nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 121/2012 o postupe pri vykonávaní štátneho 
odborného dozoru správy registratúry ukončená 

záznamom o kontrole 

na Miestnom" úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a záznam o kontrole bol predložený 
prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na oboznámenie sa s jeho 
obsahom dňa 3.12.2012. Kontrolnou skupinou bolo Miestnemu úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto uložené prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich 
vznikn a následne zaslať správu o splnení opatrení kontrolnému orgánu. 



MINISTERSTVO VNÚTRA SR 
ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
MARKOVA 1, P .O.BOX 40 
850 05 Bratislava 55 

Č. sp.: AlVIII/2012-01719 

ZÁZNAM O KONTROLE 

Bratislava 23.11.2012 

Počet výtlačkov: 3 
Výtlačok č.: 1 
Počet príloh: ll? 

v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

V súlade s poverením riaditeľky odboru registratúr a správy dokumentov Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky Mgr. Márie Mrižovej, PhD. č. OR-20l2/00l823 z 22. 10. 2012 
zamestnankyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Archívu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v zložení: 

PhDr. Daniela Marcinová - vedúca kontrolnej skupiny 
Mgr. Eva Putzová - členka kontrolnej skupiny 

vykonali dňa 12. - 13. novembra 2012 štátny odborný dozor za obdobie od nadobudnutia 
účinnosti zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto. 

Kontrohr vykonali na základe § 28 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 39512002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení 
vyhlášky Ministerstva vnútra· Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ako aj dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho 
plánu. 
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KONTROLNÉ ZISTENIA: 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "úrad") zabezpečuje odbornú 
správu registratúrnych záznamov a spisov, ktoré pochádzajú z jeho činnosti, z činnosti jeho 
predchodcu bývalého Obvodného národného výboru Bratislava I, z činnosti bývalého 
Bytového podniku Bratislava I (neskôr Správa a údržba domov), zrušeného Obvodného 
kultúrneho a spoločenského strediska Bratislava I, zrušenej Základnej školy Lazaretská 
a Základnej školy Jesenského, ako aj zrušených materských škôl Cintorínska, Dobšinského, 
Karadžičova, Beskydská a Kúpeľná. Úrad vedie riadnu spisovú evidenciu automatizovaným 
spôsobom, evidencia je centralizovaná. Program na evidovanie úradu vypracovala a zaviedla 
spoločnosť TRIMEL v.o.s. Tento program s produktovým označením "Správa registratúry" 
posúdilo Ministerstvo vnútra odbor archívov a registratúr v roku 2005 pod číslom SVS-204-
2005/00934 dňa 27. 04.2005 a vydalo kladné stanovisko. 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu bol vydaný v roku 2004 
s účinnosťou od 1.1.2005. Úrad ho vypracoval podľa vzorového registratúrneho poriadku 
a registratúrneho plánu, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor 
archívov a registratúr pod číslom SVS-204-2003/00523 v roku 2003. Archív hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy vydal súhlas sjeho zavedením do praxe dňa 06. 07. 2004. 
V súčasnosti chystajú jeho dodatok. 

Správu registratúry zabezpečuje podateľňa, ktorá plní i funkciu výpravne, organizačne 
patrí pod kanceláriu prednostu. Nachádza sa na prízemí úradu. Zamestnankyne podateľne 
preberajú zásielky na pošte, ako aj prinesené osobne, označia ich odtlačkom prezentačnej 
pečiatky červenej farby. Registratúrne záznamy zaevidované v registratúrnom denníku pod 
evidenčným číslom sa odovzdávajú príslušným organizačným útvarom (referátyaoddelenia) 
spolu s vytlačeným denným zoznamom registratúrnych záznamov. Druhý zoznam si ponechá 
podateľňa. Čísla spisov prideľujú spracovatelia. Nie vždy sa dôsledne dopíše číslo spisu do 
prezentačnej pečiatky. Nie vždy sa obsah spisu vytlačí na samostatný list, alebo na spisový 
obal z vnútornej strany. 

Registratúrne stredisko patrí organizačne pod kanceláru prednostu, zodpovedná j e pani 
Etela Mónosi. Je umiestnené v budove úradu na treťom poschodí, v suteréne, na Heydukovej 
ul. 25 a Fraňa Kráľa 24. Momentálne má dostatočnú úložnú kapacitu. Registratúrne záznamy 
a spisy sú tu uložené účelne a bezpečne. Prehľadne, v označených úložných jednotkách, podľa 

. rokov, vecných skupín, označené registratúrnymi značkami, znakmi hodnoty a lehotami 
uloženia. Do registratúrneho strediska sa registratúrne záznamy a spisy preberajú spolu 
s odovzdávacími zoznamami v súlade s registratúrnym poriadkom. Špeciálne druhy 
registratúrnych záznamov (účtovné) sú uložené v osobitnej miestnosti. Od 01.05.2003 prešla 
pod úrad stavebná agenda, t.j. kompetencie na úseku územného rozhodovania a stavebného 
poriadku-túto agendu úrad zabezpečuje prostredníctvom stavebného úradu. Jeho registratúrne 
záznamy a spisy sú uložené v registratúrnom stredisku na Fraňa Kráľa 24. 

Úrad pravidel'ne vyraďuje registratúrne záznamy a spisy, od svojho vzniku už podal 
20 návrhov na vyradenie za úrad, za svojich predchodcov, ako aj za základné školy 
a materské školy, ktoré zrušil. Ostatné vyraďovacie konanie bolo v roku 2012. 



~----------------------------- .---------------------

3 

VÝSLEDOK KONTROLY: 

Vykonanou kontrolou boli pn správe registratúry úradu zistené nasledovné 
nedostatky: 

Konkrétne zistenia: 

Evidovanie záznamov 
do prezentačnej pečiatky Sa dôsledne nedopisuje číslo spisu, ktoré ale nie je uvedené ani 

v jej odtlačku, 

Manipulácia so spismi 
obsah spisu, t.j. zoznam registratúrnych záznamov v spise sa nevyhotovuje pri uzatváraní 
spisu, resp. pred uzatvorením registratúrneho denníka úradu 
IForušenie č[ 5 oás. 10 registratúrnelio poriaá!(u 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV 

1. Do prezentačnej pečiatky na jednotli vých oddeleniach a referátoch dopisovať číslo spisu, aj 
keď nie je v odtlačku pečiatky uvedené, a zabezpečiť vyhotovenie novej. 

TERMÍN do 31.03.2013 

2. Vyhotovovať obsah spisov (zoznam registratúrnych záznamov v spise) pri ich uzatváraní, 
resp. pred uzatvorením registratúrneho denníka. 

ČLENOVIA KONTROLNEJ SKUPINY: 

PhDr. Daniela Marcinová - vedúca kontrolnej skupiny 
Mgr. Eva Putzová - členka kontrolnej skupiny 

TERMÍN: ihneď 
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VEDÚCI ZAMESTNANEC KONTROLY.1.~~' HO? SUBJEKTU, , " .3 01<... OBOZNAMENY SO ZAZNAMOM dňa ....................... 2012 
KTORÝ BOL 
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