
  
S P R Á V A 

O VÝSLEDKU  KONTROLY HOSPODÁRENIA  
V CENTRE HUDBY BRATISLAVA-STARÉ MESTO  

SÍDLIACEHO NA VENTÚRSKEJ UL. Č. 9 ZA ROK 2011  
VRÁTANE GALÉRIE CYPRIÁNA MAJERNÍKA 

 
 
V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
115/2011 z 13.12.2011 a v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2012 bola vykonaná kontrola hospodárenia 
v preddavkovej organizácii Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej 
ul. č. 9 za rok 2011 vrátane Galérie Cypriána Majerníka.  
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2011. 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
  
I.1. Základné údaje 
 
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.  
 

Centrum vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto, ako aj Galéria Cypriána 
Majerníka fyzicky sídlia v Zichyho paláci, Ventúrska ul. č. 9, Bratislava. 

Administratívne aj účtovne bola začlenená Galéria Cypriána Majerníka v marci 2011 
pod Centrum vizuálneho umenia.  
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I.2.  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 

 
I.3.  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 starostku 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“; 

- Opatrenie č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28.2.2011 
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“. 
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I.4. Podklady predložené ku kontrole: 
 

- Peňažný denník za mesiace 01 – 12/2011, 
- Pokladničná kniha za mesiace 01 – 12/2011 
- účtovné doklady týkajúce sa kontrolovaného obdobia 
- Kniha došlých faktúr, 
- Kniha odoslaných faktúr 

 
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. 
 
Preddavkové zariadenia zostavujú mesačne účtovnú závierku (vyúčtovanie použitého 
preddavku), v ktorej prehľadne a zrozumiteľne vyčíslia vynaložené výdavky spolu a v členení 
podľa rozpočtovej klasifikácie a prijaté príjmy spolu a v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie. Mesačne predkladajú závierku finančnému oddeleniu miestneho úradu na 
kontrolu.  
 
Odvod prijatých príjmov na účet mestskej časti vykonávajú preddavkové zariadenia mesačne 
tak, aby príjmy boli pripísané na účet mestskej časti do posledného dňa kalendárneho 
mesiaca.  
 
II. 1. Rozpočet príjmov a výdavkov 
 
Rozpočet bežných výdavkov schválený uznesením č. 174/2010 zo dňa 02.11.2010 na rok 
2011 bol pre Centrá kultúry (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 107,2 %, rozpočet príjmov za miestne kultúrne centrá bol schválený vo výške 120 tis. 
EUR, plnenie bolo 127 tis. EUR, čo predstavuje 105,8 %. 
Vyúčtovanie použitého preddavku predkladali Centrá kultúry mesačne finančnému oddeleniu 
podľa platnej rozpočtovej klasifikácie súčasne s dokladmi o príjmoch a výdavkoch.  
Pre Centrum hudby bol schválený rozpočet vo výške 187 640 EUR, čerpanie bolo vo výške 
207 263,65 EUR, čo predstavuje  plnenie na 110,5 %.  
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II. 2. Kontrola peňažného denníka  
 
Centrum hudby ako preddavková organizácia mestskej časti účtuje v sústave jednoduchého 
účtovníctva. Povinne vedie peňažný denník, v ktorom účtuje o príjmoch a výdavkoch 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy majú byť usporiadané 
v chronologickom slede, doklady označené číselným radom. Účtovníctvo sa má viesť 
priebežne a nie je možné účtovné zápisy spätne prepracovávať a opravovať. Akékoľvek 
chybné zápisy sa opravujú korektným spôsobom opravnými účtovnými zápismi, vyhotovením 
opravného účtovného dokladu.  
 
Účtovný doklad je originálna písomnosť s predpísanými obsahovými náležitosťami, účtovné 
doklady sú listiny – písomnosti, ktoré sa vyhotovujú pre účely dokladovania skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. Na doklade sa zaznamenáva vecná podstata účtovného 
prípadu a ďalšie údaje potrebné na jeho správne definovanie.  
 
Rozpočet príjmov a výdavkov preddavkových zariadení je súčasťou rozpočtu mestskej časti. 
Finančné oddelenie miestneho úradu poukazuje preddavok na účet preddavkového zariadenia 
v mesačných splátkach, prípadne častejšie vtedy, ak preddavkové zariadenie nemá na úhradu 
naliehavého výdavku dostatok finančných prostriedkov. Preddavkové zariadenia majú 
používať preddavok hospodárne. 
 
Peňažný denník bol vedený spoločne  pre Centrum hudby a Galériu Cypriána Majerníka do 
31.03.2012. 
 
Kontrolou bolo zistené, že finančné oddelenie miestneho úradu poukázalo na účet Centra 
hudby  tieto preddavky: 
     
                            

   Dátum v € 
05.01.2011   7 000 
17.01.2011 10 000 
08.02.2011   7 000 
02.03.2011   7 000 
01.04.2011 7 500 
14.06.2011 7 000 
21.06.2011 5 000 
22.07.2011 7 000 
21.09.2011 14 000 
04.10.2011 1 000 
14.11.2011 6 000 
01.12.2011 3 000 
16.12.2011 4 000 
Spolu 85 500 
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II.2.1. Nedostatky zistené kontrolou:  
 

- číslovanie dokladov v peňažnom denníku nezabezpečené do mesiaca apríl 2011 
- porušenie čl. II. ods. 2) Opatrenia č. 3/2011, podľa ktorého Účtovné zápisy 

v peňažnom denníku sú usporiadané v chronologickom slede, doklady sú 
označované číselným radom;  

- za 3 mesiace neodvádzané príjmy na účet zriaďovateľa, tieto príjmy boli odvedené  až 
v mesiaci apríl 2011 
- porušenie  čl. III., bod 4) Opatrenia č. 3/2011, podľa ktorého odvod prijatých 

príjmov na účet mestskej časti vykonávajú preddavkové zariadenia mesačne tak, 
aby príjmy boli pripísané na účet mestskej časti do posledného dňa bežného 
kalendárneho mesiaca; 

- chýbajúce doklady pri bankovom výpise  – príjem bez identifikácie odosielateľa (3x 
VAKUP  a 1x platba pre SPP, a.s.) – nedoložená finančná operácia 
- porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná 

jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi; 
- nevyúčtované poplatky banke – v neprospech ved. Centra hudby v sume 18,20 €, 
- ani jeden z kontrolovaných dokladov neobsahuje súhlas s úhradou výdavku  

- porušenie čl. IV Opatrenia č. 1/2011, 2/2011 a 12/2011 (zamestnanci poverení 
udeľovať súhlas s úhradou výdavku overujú, či pripravovaná finančná operácia 
je v súlade s rozpočtom mestskej časti); 

- 3 nevydokladované položky (v 2 prípadoch išlo o vrátenie kurzovaného a v 1 prípade 
o vrátenie preplatku za elektrinu) 
- porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – účtovná jednotka je 

povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi; 
- v 1 prípade odvedený príjem za prenájom priamo do banky (peniaze neboli vložené do 

pokladne), 
- v rozpore s čl. III, bod 3 Opatrenia č. 3/2011, podľa ktorého preddavkové 

zariadenia zostavujú mesačne účtovnú závierku, v ktorej prehľadne 
a zrozumiteľne vyčíslia vynaložené výdavky spolu a v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie a prijaté príjmy spolu a v členení podľa rozpočtovej klasifikácie; 

- v 1 prípade zistené, že predbežná finančná kontrola bola vykonaná formálne (faktúra 
za kvety, kde kvetinárstvo fakturovalo aj kytice doručené a prevzaté zamestnancami 
miestneho úradu (sekretariát starostky a sociálne odd.), 
- v čl. I Opatrenia č. 2/2011 je uvedené, že vedúci zamestnanci vykonajú kontrolu 

a sú zodpovední za vecnú a číselnú správnosť fakturácie, spracovanie dokladov    
k úhrade ...;  

- v 1 prípade nebola správne vypočítaná suma za prenájom priestorov, rozdiel 
v prospech mestskej časti 34,00 EUR 
- v čl. I Opatrenia č. 2/2011 je uvedené, že vedúci zamestnanci vykonajú kontrolu 

a sú zodpovední za vecnú a číselnú správnosť fakturácie, spracovanie dokladov    
k úhrade ...;  
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II.3.  Kontrola 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 zmysle postupne prijatých Opatrení starostu o finančnej kontrole a vnútornom audite pri 
rozpočtovom hospodárení miestneho úradu č. 1/2011, 2/2011 a 12/2011, vyúčtovanie musí 
obsahovať účtovnú predkontáciu a podpis osoby poverenej vykonávaním predbežnej 
finančnej kontroly. Napriek tomu, že sa podľa týchto opatrení postupovalo, treba spomenúť 
fakt, že tieto opatrenia neupravujú vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na 
pokladničných dokladoch.  
 
Na prenájom priestorov sa vzťahuje Cenník vypracovaný vedúcou Centra hudby (bez určenia 
doby platnosti), opatrený súhlasom zamestnankyne (pravdepodobne vtedajšou vedúcou odd. 
kultúry, keďže tento cenník je bez dátumu) s cenami za prenájom: 
- obradná sieň     83 €, 
- hudobný salón     77 €, 
- klubovňa      34 €,  
- predsálie      27 €,  
- chodba      17 €, 
- matrika      17 €,  
- koncerty ZUŠ a absolventské koncerty  67 €.  
 
II.3.1. Limit pokladničnej hotovosti:  
 
- Opatrením č. 3/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 04.01.2010 ktorým 
sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre Centrum hudby – základná 
pokladňa vo výške 200 EUR, predajné miesto vstupeniek vo výške 200 EUR s účinnosťou 
tohto opatrenia od 04.01.2010.  
- Opatrením 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 v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre Centrum hudby vo výške 
200 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.03.2011.  
- Opatrením č. 11/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22. septembra 2011 
ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a v jeho preddavkových zariadeniach bol stanovený pre Centrum hudby vo výške 
200 EUR s účinnosťou tohto opatrenia od 01.10.2011.   
Limit pokladničnej hotovosti bol stanovený spoločne pre Centrum hudby a Galériu Cypriána 
Majerníka. 
 
II.3.2. Nedostatky zistené kontrolou: 
 
- prekročenie pokladničného limitu v 21 prípadoch  

- porušenie Opatrenia starostky č. 3/2011, 4/2011 a 11/2011 
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- oprava v pokladničnej knihe bez dátumu a podpisu osoby, ktorá opravu vykonala  
- porušenie § 34 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 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, 

- v pokladničnej knihe za mesiac júl chýbajú dátumy zaúčtovania príjmu a výdaja 
peňažných prostriedkov v hotovosti  
-  porušenie § 7 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná 

jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii 
účtovnej jednotky, 

- na príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch, resp. dokladoch súvisiacich 
s finančnou operáciou chýba podpis osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú 
kontrolu, 
- Podľa názoru kontrolného orgánu podpisy v kolónkach „ vyhotovil“, „schválil“ a 

„podpis príjemcu“, resp. pri nákupe v hotovosti je uvedený podpis osoby 
s popisom nákupu, nespĺňajú náležitosti uvedené v zák. 502/2001, podľa ktorého v 
§ 9 ods. 1 uvedeného zákona predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad 
pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom orgánu verejnej 
správy, s osobitnými predpismi, s medzinárodnými zmluvami, s uzatvorenými 
zmluvami, s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov alebo 
s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so 
zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia 
verejných prostriedkov. Podľa § 9 ods. 3 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; 

- na VPD a PPD za 01-03/2011 chýba účtovací predpis, suma, dátum a podpis 
účtovateľa  
- porušenie § 10 ods. e), f) a g) zák. č. 431/2002 Z. z., 

- v 1 zistený nákup 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“; 

- nevydokladovaný príjem v 5 prípadoch  (nie je jasné, či je to príjem za vstupné, alebo 
za prenájom miestností, príp. koľko platiacich účastníkov, v akej jednotkovej sume) 
a v 3 prípadoch príjem za prenájom bez doloženej objednávky a Dohody o realizovaní 
podujatia 
- porušenie § 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – účtovná jednotka je 

povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. 



 8 

 
III. ZÁVER 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 2/2012 o výsledku následnej finančnej 
kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia – 
nedostatky. Správa bola prerokovaná s povereným vedúcim centra, ktorému bolo umožnené 
podať v určenom termíne námietky. Túto možnosť aj využil a v písomnej podobe ich doručil 
kontrolnému orgánu. Po ich preskúmaní boli zaradené do spisového materiálu. Námietky však 
nespochybňovali zistené skutočnosti, skôr obsahovali návrhy na odstránenie nedostatkov. Dve 
vecné námietky boli akceptované a vypustené zo správy.  Z prerokovania bola vypracovaná 
Zápisnica č. 2/2012 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere 
zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný 
orgán formou správy.  
 
Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach správy. 
K čiastočnej náprave zo strany kontrolovaného subjektu došlo v apríli 2011, kedy sa časť 
nedostatkov odstránila.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že pokladničný limit bol takmer pravidelne prečerpávaný, 
odporúčame upraviť jeho výšku.  
 
Pri vyúčtovaní vstupného za koncerty a príjmov za vstupenky doporučujeme dokladať k PPD  
rozpis konkrétizujúci daný účtovný prípad, takisto pri príjmoch za prenájom miestností 
doporučujeme dokladať ku každému príjmu dohodu o prenájme miestností, prípadne dohodu 
o spolupráci pri realizovaní podujatia a objednávku. Cenník za prenájom miestností 
doporučujeme predložiť na schválenie štatutárnemu zástupcovi. 
 


