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UZNESENIE  č. 118/2015  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves   
na pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: 
A. berie na vedomie 
správu o činnosti miestnej kontrolórky k 8. zasadnutiu MiZ 2015. 
B. ukladá 
miestnej kontrolórke: 
1. pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a najneskôr do nasledujúceho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva predložiť poslancom miestneho zastupiteľstva výsledky 
kontroly. Pri kontrole postupovať samostatne, podľa uváženia a podľa rozsahu a závažnosti 
zistených skutočností. 
Miestne zastupiteľstvo žiada o poskytnutie údajov najmä o nasledovných skutočnostiach: 
a) ako sa naložilo s predmetnou čiastkou 33 000 Eur, komu a v akej výške boli vyplatené v 
tejto čiastky odmeny, prípadne iné finančné náležitosti, 
b) vykonať kontrolu aj v predchádzajúcich rokoch a zistiť, či aj v predchádzajúcich rokoch 
dochádzalo k obdobným pochybeniam, ako je uvedené v predloženej správe miestnej 
kontrolórky, prípadne k iným pochybeniam, 
c) predložiť prehľad všetkých mzdových príjmov, náhrad a ostatných finančných náležitostí 
súčasnej riaditeľky, v príslušnom členení, vyplatených v súvislosti s výkonom funkcie 
riaditeľky Základnej školy Veternicová, 
d) ďalšie závažné skutočnosti súvisiace s hospodárením Základnej školy Veternicová. 
 
2. naďalej pokračovať v kontrole na Základnej škole Veternicová a predkladať správu na 
každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

I.  
 

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2015 
predkladám aktuálnu informáciu o stave plnenia hore uvedeného uznesenia v časti B, bod 1/ 
písm. a),b),c),d) a bod 2/. 
 
O plnom znení prijatého Uznesenia č.118/2015 bola p. riaditeľka Základnej školy  
Veternicová ul. informovaná e-mailom zo dňa 29.10.2015. Napriek intenzívnej e-mailovej 
komunikácii od 2.11.2015 zo strany miestnej kontrolórky, trom osobným stretnutiam,  
nepodarilo sa dodnes zabezpečiť od štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu písomné  
doklady v takom rozsahu, ktoré by poskytli požadované informácie v zmysle hore uvedeného 
uznesenia a boli postačujúce pre vypracovanie správy o kontrole. Vzhľadom na časovú 
náročnosť doterajšej vzájomnej komunikácie obraciam sa na miestne zastupiteľstvo so 
žiadosťou o súhlas s predložením celkovej správy o výsledku kontroly na zasadnutie vo 
februári 2016. 
         
 
Bratislava 14.12.2015                           Zuzana Dzivjáková 



 
  


