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Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

b e r i e     n a     v e  d o m i e  

 

 

Správu o mimoriadnej  kontrole - preskúmanie zákonného postupu mestskej časti vo vzťahu 

k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou M.R.K Agency 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
útvar miestneho kontrolóra 

 
Správa 

o mimoriadnej  kontrole - preskúmanie zákonného postupu 

mestskej časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom  

(zmluvným partnerom) spoločnosťou M.R.K Agency 

 

V súlade s: 

- ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  

- uznesením č. 487 bod J) zo dňa 29. mája 2018, ktorým Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Petržalka požiadalo o vykonanie mimoriadnej kontroly, 

- Poverením miestneho kontrolóra číslo 5/2018 zo dňa 7. júna 2018,  

vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra  Mgr. Jozef Sýkora, MBA a  Jana 

Kalužníková, mimoriadnu  kontrolu - preskúmanie zákonného postupu mestskej časti vo 

vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou M.R.K 

Agency. Kontrola bola vykonaná v čase od 7. júna 2018 do 18. júna 2018 v budove miestneho 

úradu, Kutlíkova 17, Bratislava. 

     

      Cieľom kontroly bolo zistiť, či konanie mestskej časti Bratislava-Petržalka (v postavení 

objednávateľa diela) súvisiace s ukončením zmluvy s Vydavateľstvom M.R.K. agency spol.         

s r.o. (v postavení zhotoviteľa diela) bolo zákonné. V súvislosti s vykonaním mimoriadnej 

kontroly bola preverená správnosť postupu mestskej časti ako zmluvnej strany vo vzťahu 

k uzatvorenej Zmluve o dielo.  

 

Doklady použité pri mimoriadnej kontrole: 

1. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Vydavateľstvom M.R.K. agency spol. s r.o. na 

realizáciu projektu pod názvom „Vydanie regionálneho periodika“ zo dňa 28. augusta 

2015,  

2. Návrh na skončenie zmluvy o dielo od Vydavateľstva M.R.K. agency spol. s r.o.,  

3. Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Vydavateľstvom M.R.K. agency 

spol. s r.o. zo dňa 26. apríla 2018, 

4. písomné oznámenie mestskej časti Ministerstvu kultúry SR za účelom ukončenia 

vydávania  periodickej tlače so zhotoviteľom Vydavateľstvom M.R.K. agency spol. 

s r.o. v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)  - Žiadosť 

o zmenu zápisu v zozname, oznámenie o prerušení vydávania alebo ukončení 

vydávania periodickej tlače a  

5. oznámenie Ministerstva kultúry SR adresované mestskej časti o výmaze zápisu zo 

zoznamu periodickej tlače (Petržalské noviny) podľa § 11 ods. 12 zákona č. 167/2008 

Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (tlačový zákon). 

 

Podklady ku kontrole boli predlžené PhDr. Silviou Vnenkovou, vedúcou oddelenia 

komunikácie s verejnosťou miestneho úradu, Ing. Petrom Janičinom, vedúcim kancelárie 

starostu a Ing. Juliánom Lukáčkom, vedúcim finančného oddelenia miestneho úradu. 

Dňa 28. augusta 2015 uzatvorila mestská časť Bratislava-Petržalka na základe 

verejného obstarávania Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, Vydavateľstvom M.R.K. 

agency spol. s r.o. Predmetom uzatvorenej Zmluvy o dielo bolo vykonanie diela spočívajúce 
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v tvorbe periodika, tlači periodika a distribúcii periodika. Uzatvoreniu zmluvy predchádzalo 

verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka podľa ustanovenia § 4 ods. 2  v spojení                            

s ustanovením § 51 v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do súťaže sa 

prihlásili štyria záujemcovia. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 28. augusta 2015 

a zverejnená 4. septembra 2015. Zverejnenie na webovom sídle miestneho úradu bolo 

v súlade s ustanovením § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Súčasťou zverejnenia je aj príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

Uzatvoreniu zmluvy predchádzal správny výkon základnej finančnej kontroly. 

 

Na základe listu zo dňa 26. marca 2018 Vydavateľstvo M.R.K. agency spol. s r.o. 

podalo v podateľni mestskej časti Návrh na skončenie Zmluvy o dielo dohodou                                  

k 30. aprílu 2018. Mestská časť Návrh akceptovala a dňa 26. apríla 2018 podpísala Dohodu 

o ukončení Zmluvy o dielo s Vydavateľstvom M.R.K. agency spol. s r.o. s jej skončením          

k 11. máju 2018. Uzatvoreniu Dohody o ukončení Zmluvy o dielo tiež predchádzal správny 

výkon základnej finančnej kontroly.  

Kontrolou správnosti zverejňovania útvar miestneho kontrolóra zistil, že Dohoda 

o ukončení Zmluvy o dielo nebola zverejnená bezodkladne (Dohoda o ukončení Zmluvy 

o dielo bola uzatvorená dňa 26. apríla 2018 a na webovom sídle bola zverejnená až 24. mája 

2018). Podľa čl. 9.2 Zmluvy o dielo „Zmluvné strany môžu kedykoľvek skončiť túto zmluvu 

písomnou dohodou o jej skončení“. Konanie mestskej časti Bratislava-Petržalka súvisiace 

s ukončením Zmluvy o dielo formou dohody (Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo) je 

v zmysle čl. 9.2 uzatvorenej Zmluvy o dielo útvarom miestneho kontrolóra vyhodnotené ako 

dodržanie zmluvných ustanovení s obligatórnou povahou. V rámci zmluvných strán je 

v Zmluve o dielo mestská časť zastúpená prostredníctvom starostu mestskej časti. V súlade          

s § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starosta je štatutárnym orgánom obce.  

 

V súlade s § 11 ods. 8 zákona  č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) „Vydavateľ 

periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, 

prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto 

skutočnosť nastala“. Mestská časť dňa 26. apríla 2018 podpísala Dohodu o ukončení Zmluvy 

o dielo s Vydavateľstvom M.R.K. agency spol. s r.o. s jej skončením k 11. máju 2018. Ďalej 

mestská časť vyhotovila dňa 2. mája 2018 Žiadosť o zmenu zápisu v zozname, oznámenie          

o prerušení vydávania alebo ukončení vydávania periodickej tlače (Evidenčné číslo EV 

3214/09) s uvedením ukončenia vydávania periodickej tlače s termínom od 11. mája 2018. 

Ministerstvu kultúry SR bola žiadosť doručená dňa 3. mája 2018 do podateľne ministerstva. 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 12 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) „Ministerstvo 

písomne oznámi vydavateľovi periodickej tlače zmenu zápisu v zozname alebo výmaz zápisu 

zo zoznamu do 15 dní odo dňa ich vykonania.“ Takýto doklad bol útvaru miestneho 

kontrolóra predložený elektronickou formou. Ministerstvo kultúry SR oznámilo mestskej časti 

výmaz periodika zo zoznamu periodickej tlače dňa 14. mája 2018, výmaz bol vykonaný 

k rovnakému dátumu. Posledné číslo Petržalských novín (v zmysle Evidenčného čísla EV 

3214/09) bolo vydané pod č. 9 dňa 11. mája 2018.  
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Odporúčanie : 

 

1. Dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a to bezodkladným zverejňovaním zmlúv a dohôd po ich uzatvorení. 

 

 

Z á v e r  

 

 Účelom mimoriadnej kontroly bolo preveriť zákonnosť ukončenia Zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom Vydavateľstvom M.R.K. agency spol. s r.o. formou Dohody o ukončení zmluvy 

o dielo. Mimoriadna kontrola bola vykonaná s použitím originálov dokladov a zmlúv. Útvar 

miestneho kontrolóra skonštatoval, že ukončenie zmluvného vzťahu (zmluvy o dielo) bolo 

zrealizované v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo. Z uvedeného dôvodu je v súlade 

s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vyhotovená Správa o kontrole. 

 

Z dôvodu nezistenia nedostatkov pri vykonanej kontrole bola dňa 14. júna 2018 

spracovaná Správa o kontrole. So Správou o kontrole bol oboznámený starosta mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 18. júna 2018. 

 

Správa z vykonanej kontroly v  plnom znení s  kompletnou dokumentáciou bude 

v termíne zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na 

útvare miestneho kontrolóra. 

 


