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NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy.



V súlade s rámcovým plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2012, 

schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. č. 406/2011 a na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 540/2012, bola vykonaná 

nasledovná kontrola :

 1 Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 7/2012 zo dňa 17.4.2012  vykonali štyria zamestnanci 

útvaru mestského kontrolóra 

v čase od 17.4.2012 do 15.5.2012

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola

v mestskej príspevkovej organizácií Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 

Bratislava.

Kontrolované bolo obdobie od 1.1.2011 do ukončenia kontroly

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené :
(späť na )

 1.1 Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov

1.1. podľa § 21, ods. 9) písm. g) zriaďovacia listina príspevkovej organizácie obsahuje vecné 

a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje. 

Dňa 23.2.2004 bolo začaté a aj ukončené preberacie konanie objektu M 124 – Parkovisko 

a vstup do ZOO (budova nového vstupu). Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 

podpísali zástupcovia zhotoviteľa, stavebníka (Slovenská správa ciest) a za zástupcov budúceho 

užívateľa riaditeľka a námestník ZOO.  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len NDS) 

predložila Hlavnému mestu SR Bratislava z jej strany podpísanú Zmluvu č. 3310/41809/2008 zo 

dňa 12.11.2008 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a majetku 

hlavného mesta. Predmetom zmluvy bolo odovzdanie a prevzatie upravených objektov v celkovej 

hodnote 31 280 166,25 Sk. Ďalšiu zmluvu č. 3330/4269/2009 zo dňa 16.2.2009 o odovzdaní 
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a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a majetku hlavného mesta, predložila NDS 

v hodnote 18 167 055,46 €. Zmluvy do ukončenia kontroly neboli zo strany hlavného mesta 

podpísané. V uvedených zmluvách sú aj objekty, ktoré užíva ZOO. Riaditeľka ZOO sa listom zo 

dňa 23.10.2008 obrátila na magistrát hlavného mesta, so žiadosťou o majetkovo -právne 

usporiadanie vstupného objektu do ZOO –  administratívnej budovy ZOO a parkoviska pred 

budovou tak, aby následne boli nehnuteľnosti zverené do správy ZOO.

Do ukončenia výkonu kontroly nebol majetok ZOO zverený, hoci ho od roku 2004 užíva. 

Hlavné mesto vydalo ZOO Zriaďovaciu listinu, schválenú uznesením mestského zastupiteľstva  č. 

725/2009 z 2.7.2009 a vyššie uvedený  majetok jej zverený nebol. Naopak, v zverenom majetku sú 

aj objekty, ktoré v čase vydania zriaďovacej listiny už boli zbúrané.

Uvedeným postupom došlo zo strany hlavného mesta k porušeniu ustanovení zákona § 21, ods. 9) 

písm. g).
(späť na )

 1.2 Dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2.1. k porušeniu ustanovení  § 10, odst. 1, písm. c) zákona, podľa ktorého musí  účtovný doklad 

obsahovať peňažnú sumu, alebo údaj za mernú jednotku a vyjadrenia množstva, došlo tým, že :

- organizácia uzatvorila dňa 22.12.1996 Dohodu o poskytovaní právnej pomoci s advokátskou 

kanceláriou na poskytovanie právne – poradenskej činnosti. Podľa článku VI. dohody ZOO zaplatí 

advokátskej kancelárií mesačne paušálnu odmenu vo výške 6 000,- Sk, t.j. 238,99 € (vrátane 20% 

DPH). Na základe uvedenej dohody ZOO mesačne uhrádza advokátskej kancelárií paušálnu 

odmenu v dohodnutej výške, bez rozpisu poskytnutých prác,

- organizácia uhradila dňa 25.7.2011 faktúru číslo 465/11 vo výške 250,- €  za osteosyntézu 

a spotrebný materiál, bez rozpisu prác a materiálov,

- dňa 4.8.2011 uhradila faktúru č. 472/11 od spoločnosti ANSA, s.r.o. vo výške 535,80 €  za 

vykonané revízie hasiacich prístrojov a hydrantov a odstránenie zistených nedostatokov, bez 

rozpisu jednotlivých prác.

Pri takto fakturovaných nákladoch nie je preukázateľná ekonomická oprávnenosť nákladov. 

2.2. k nedodržaniu ustanovení § 10, ods. 1) písm. b), podľa ktorého účtovný doklad musí 

obsahovať obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, došlo tým, že organizácia 

prijala v kontrolovanom období od „neznámych darcov“ peňažné čiastky, bez spísania darovacích 

zmlúv, vo výške 2 245,-€.  Celkom za rok 2011 získala ZOO od darcov a sponzorov čiastku 

32 670,23 €.
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- príjmovým pokladničným dokladom č. 301110324 zo dňa 18.10.2011 prijala čiastku 450,- € ako 

tržbu za stravné lístky.  V priloženom súpise, ktorý obsahuje menný zoznam zamestnancov, počet 

stravných lístkov a peňažné čiastky nie sú vyznačené všetky podpisy zamestnancov.
(späť na )

 1.3 Auto prevádzka

Kontrolovaná organizácia má vypracovanú smernicu o prevádzke motorových vozidiel zo 

dňa 28.12.2009 –  Dopravno –  prevádzkový poriadok (ďalej len DPP). Tento upravuje prevádzku 

a údržbu vozidiel pridelených na dopravnú obsluhu v súlade s platnými predpismi.

V kontrolovanom období mala organizácia 13 motorových vozidiel.

3.1. Kontrolou vozových zošitov bolo zistené nedodržiavanie DPP, bodu V. Motorové vozidlá – 

Prehľad prvotnej evidencie a bežných zápisov auto prevádzky -  vozový zošit, podľa ktorého je 

vodič povinný  okrem iného uvádzať aj záznamy o mazaní, výmene olejov a technickom ošetrení 

vozidla. V predložených vozových zošitoch tieto záznamy uvádzané neboli.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že organizácia používa v areáli ZOO aj vozidlo LIAZ RN 8012 

bez ŠPZ. Podľa písomného vyjadrenia riaditeľky ZOO zo dňa 2.5.2012 bolo vozidlo vyradené 

z evidencie vozidiel a ŠPZ odovzdaná dňa 14.2.2001 z dôvodu úspory finančných prostriedkov za 

zákonnú poistku a cestnú daň. Na vozidle bola v roku 2002 vykonaná generálna oprava v celkovej 

výške 1 499 985,- Sk na základe verejnej súťaže a následne podpísanej zmluvy. Vozidlo nebolo 

prihlásené do evidencie vozidiel ani po generálnej oprave. Vozidlo sa používa len v areáli ZOO 

mimo návštevných hodín pre verejnosť.

Ku kontrole bola ďalej predložená kniha evidencie vozidiel, ktoré vchádzajú a vychádzajú 

do areálu objektu. Počas výkonu kontroly boli porovnané údaje z knihy a skontrolované autá, ktoré 

sa nachádzali v areáli ZOO. Nedostatky zistené neboli, všetky autá boli riadne zaznačené v knihe 

evidencie vozidiel a vedúcim hospodárskej správy ZOO mali schválené povolenie na vjazd do 

areálu ZOO.

Nákladné vozidlá a traktory dáva kontrolovaná organizácia opravovať do firmy DAVOS a.s. 

a malú záhradnú techniku do firmy ŠUPA. Obidve spoločnosti boli vybraté na základe prieskumu 

trhu a ponúkli najnižšiu cenu. 
(späť na )

 1.4 Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

4.1. Organizácia postupovala v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 písm. b/ a ods. 4 zákona, že 

uzatvorila pracovné zmluvy so zamestnancami, ktorí nesplnili predpoklad výkonu práce vo 

verejnom záujme tým, že nepredložili výpis z registra trestov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. 
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Napr. zamestnanec svoju bezúhonnosť preukázal výpisom z registra trestov 11.2.2011 a pracovnú 

zmluvu uzatvoril  8.2.2011, ďalší zamestnanec predložil fotokópiu VRT zo 12.4.2012 a PZ uzatvoril 

30.3.2012.  
(späť na )

 1.5 Dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.1. Ku dňu 30. 4. 2012 kontrolovaný subjekt zamestnával 78 zamestnancov. Náhodným výberom 

bolo odkontrolovaných 45 osobných spisov zamestnancov.

5.2. Podľa zriaďovacej listiny schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 725/2009 z 2.7.2009 čl. V. ods. 3 vnútorné organizačné vzťahy ZOO Bratislava upraví 

organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľka ZOO Bratislava. Zmeny organizačnej štruktúry 

nepodliehajú schvaľovaniu zriaďovateľom. 

5.3. Technicko-prevádzkový námestník  

S účinnosťou od 1.6.1992 bola zamestnancovi udelená výnimka z plnenia kvalifikačného 

predpokladu –  vysokoškolského vzdelania podľa nariadenia vlády SR o platových pomeroch 

zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciach a orgánoch č. 249/1992 Zb. § 

5, ods. 7, písm. a). Zamestnancovi  bolo v súlade s § 6, bod 4, písm. b) odpočítané z doby 

odbornej praxe 5 rokov. Takto priznaná výnimka zamestnancovi platila  v čase vykonávania 

funkcie zoologického námestníka. V nadväznosti na preradenie a v súlade so zmenou 

organizačnej štruktúry, zamestnanec  skončil vykonávanie prác a plnenie povinností vyplývajúce 

mu z pracovnej činnosti č. 22.12.05 – funkcie vedúceho zamestnanca – zoologického námestníka 

dňom 31.10.2009. Na základe § 54 zákona č. 311/2001 Z.z.- Zákonníka práce sa zamestnanec so 

zamestnávateľov dohodli na zmene obsahu pracovnej zmluvy  zo dňa 1.10.1963 tak, že od 

1.11.2009 zamestnanec  vykonával práce vo funkcii prevádzkovo-technického námestníka. 

V súlade s ustanovením § 7a zákona č. 553/2003 Z.z.  bol zamestnancovi  priznaný osobný plat. 

Zo zdravotných dôvodov zamestnanec skončil pracovný pomer dňom 10.5.2011 a následne na to 

9.10. 2011 zomrel .

5.4. Vedúca personálneho oddelenia a vedúca zooshopu 

V nadväznosti na nariadenie vlády SR o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových 

a v niektorých ďalších organizáciach a orgánoch č. 249/1992 Zb. § 5, ods. 7, písm.a) bola 

zamestnankyni udelená výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu –  vysokoškolského 

vzdelania s účinnosťou od 1.1.2002.V súlade s § 6, bod 4, písm. b) jej bolo odpočítané z doby 
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odbornej praxe 5 rokov. Výnimka platila len v čase vykonávania pracovnej činnosti na ktorú bola 

priznaná a to tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania). 

Operatívna porada riaditeľky ZOO dňa 24.1.2012 schválila  organizačná štruktúra organizácie 

s účinnosťou od 1.2.2012 a to so zreteľom na plnenie hlavných úloh organizácie, ako aj v záujme 

racionalizačných opatrení s cieľom zvýšenia efektívnosti práce. Personálna agenda bola 

kumulovaná so mzdovou agendou a je začlenená  pod vedúceho ekonomického úseku.

Následne sa dňa 15.2.2012  zamestnávateľ so zamestnankyňou dohodol na zmene  pracovných 

podmienok zamestnankyne a na zmene obsahu pracovnej zmluvy uzavretej dňa 2.1.1979. 

Vzhľadom na organizačnú zmenu v zoologickej záhrade  sa zamestnankyňa a zamestnávateľ 

dohodli, že  zamestnankyňa bude vykonávať pracovné činnosti: vnútorná kontrolná činnosť, 

archivárka, vedúca zooshopu s účinnosťou od 16.2.2012. Na túto  pracovnú pozíciu sa výnimka zo 

vzdelania  nevzťahuje. Zamestnankyňa je zaradená v platovej triede 7 a v platovom stupni 12.
(späť na )

 1.6 Dodržiavanie Občianskeho zákonníka

6.1. nedodržanie § 632 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nedôjde k zhotoveniu diela na 

počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky, 

ktoré musí obsahovať označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu a čas jeho zhotovenia 

tým, že v ojedinelých  prípadoch pri faktúrach za nákup a opravy a služieb na vystavených 

objednávkach nie je uvedená cena. Napr. organizácia vystavila dňa 18.5.2011 objednávku č. 

115/2011 na opravu technických zariadení bez uvedenia ceny.
(späť na )

 1.7 Dodržiavanie Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

7.1. Kontrolou bolo zistené nedodržanie ustanovenia § 7 ods. 2) podľa ktorého sú orgány obce 

a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať tým, že:

 Dňa 9.4.2010 narazil do proti hlukovej bariéry, ktorá je zároveň aj oplotením ZOO kamión 

a poškodil 3 celé súpolia od úrovne vozovky až po vrch bariéry. Nehoda bola vyšetrovaná 

príslušníkmi policajného zboru. Riaditeľka ZOO túto skutočnosť oznámila tak hlavnému mestu, ako 

aj NDS z dôvodu, že ZOO nemá oplotenie zverené do správy a v čase havárie nebolo doriešené 

odovzdanie a prevzatie objektov vyvolaných investícií diaľnice od NDS hlavným mestom. Ku 

kontrole bol predložený aj list vedúcej oddelenia cestného hospodárstva zo dňa 15.2.2011, ktorým 

NDS nahlasuje, ako vlastníkovi proti hlukovej bariéry, poistnú udalosť a žiada ju o opravu 

poškodenej časti bariéry.
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Do ukončenia výkonu kontroly proti hluková bariéra nebola riadne opravená. Do majetku 

nepatriacemu mestu a ani ZOO, z dôvodu ochrany majetku, bolo ZOO nútené na vlastné náklady 

do celého otvoru umiestniť pletivové dielce, ktoré však nie sú dostatočnou ochranou.
(späť na )

 1.8 Skutočnosti k prevereniu
V rámci výkonu kontroly bolo preverených aj 18 bodov anonymného oznámenia –  Skutočnosti 

k prevereniu, ktoré boli postúpené útvaru mestského kontrolóra.

1/ Výstavba pavilónu šeliem – všetky nedostatky boli odstraňované v záručnej dobe zhotoviteľom 

na jeho náklady. Kontrolou dodávateľských faktúr ZOO nebolo zistené uhrádzanie opráv na stavbe 

pavilónu šeliem z prostriedkov ZOO.

2/ Prevádzka čerpacej stanice úžitkovej vody (ATS) –  bola súčasťou stavby pavilónu šeliem. 

Funkčná bola do roku 2011, kedy po povodni ostalo koryto potoka Vydrica zanesené bahnom 

a zvyškami stavebnej činnosti zo Železnej studničky, ktoré zaniesli čerpadlo. Z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov na vyčistenie celého koryta potoka Vydrica, ktoré je v súčasnej dobe 

zanesené cca 0,5 metrovým nánosom je prevádzka čerpacej stanice úžitkovej vody nefunkčná.

3/ Odpredaj traktorov a ostatných strojov. Kontrolou bolo zistené, že posledný odpredaj traktora bol 

v roku 2002 a nedostatky zistené neboli. Za kontrolované obdobie organizácia odpredaje 

nevykonávala.

4/ Výstavba resp. rekonštrukcia prípravne mäsa v roku 2008 a verejné toalety z roku 1998. 

Nakoľko išlo o dve účelovo odlišné stavby, realizované v 10 –  ročnom  časovom odstupe, nie je 

možné  vyhodnotiť ich vzájomné porovnanie. Na výber zhotoviteľa rekonštrukcie mäsa bolo 

výberové konanie na základe prieskumu trhu. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť, ktorá ponúkla 

najnižšiu cenu.

5/ Výstavba pavilónu ľudoopov –  predložená projektová dokumentácia je riadne označená 

pečiatkou odborne spôsobilej osoby na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Výkonná riaditeľka Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií –  EAZA dňa 27. 4.2012 

osobne na stretnutí Rady EAZ-y v Nemecku a dňa 2.5.2012 písomne potvrdila, že EAZA nikdy 

verejne nekritizovala predmetný pavilón ľudoopov.

6/ Uvedené v bode správy 3/ Auto prevádzka.

7/ Odpredaj hutného materiálu do zberných surovín a neodvedenie finančnej hotovosti vedúcim 

hospodárskej správy. Uvedená skutočnosť sa nedá metódami kontrolnej práce overiť.  Kontrolou 

účtovných dokladov nebolo zistené odpredávanie hutného materiálu do zberných surovín. 

8/ Zmeny organizačnej štruktúry bez prerokovania - uvedené v bode 5 správy.

9/ Vytváranie nepovolených čiernych skládok a areáli ZOO.
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Pracovníci kontrolnej skupiny počas výkonu kontroly 2 krát skontrolovali areál ZOO osobnou 

obhliadkou a čierne skládky sa v areáli nenachádzali. V areáli sa nachádzala skládka betónových 

rúr, ktoré ZOO využíva na svoju činnosť.

10/ Uvedené v bode 3/ Auto prevádzka.

11/ Uvedené v bode 3/ Auto prevádzka.

12/ Likvidácia maštaľného hnoja formou dodávateľa a platba za odvoz, namiesto vlastného 

odpredaja. Z dôvodu, že v roku 2011 mala ZOO poľné hnojisko zaplnené a o nákup hnoja nebol 

záujem, pretože svojím zložením nebol vhodný na kompostovanie, bol uskutočnený výber 

dodávateľa na odvoz hnoja za najnižšiu cenu.

Výška limitu na uzatvorenie zmluvy na odvoz hnoja bola schválená v decembri 2011 v operatívnej 

porade primátora.

13/ Výrub stromov v jazdeckom areáli bol uskutočnený na základe žiadosti zo dňa 28.3.2011 

a následnej obhliadky (dňa 5.4.2011) za účasti zástupcu Mestskej časti Karlová Ves, ktorý 

konštatoval, že na výrub stromov netreba žiadne povolenie, nakoľko išlo o dreviny ohrozujúce 

zdravie ľudí a zvierat.

14/ Odpredaj zvierat, ktoré ZOO dostala darom. Pri predaji zvierat ZOO dodržuje  pravidlá 

odporúčané EAZOU. Za kontrolované obdobie bolo odpredané jedno zviera, a to 20.1.2012 koza 

skrutkorohá, ktorá bola ZOO darovaná v roku 2007. V ZOO Bratislava nemala vhodné chovné 

podmienky. Predaj bol uskutočnený v súlade s platnými predpismi.

15/ Vyplácanie zálohových platieb (výbehy šeliem, oprava mreží u medveďov). ZOO vypláca 

všetky zálohy v súlade s platnými predpismi. Na uvedené akcie zálohy vyplácané neboli.

16/ Vlastné kone vedúceho hospodárskej správy ZOO ustajnené bezplatne v jazdeckej škole. 

Jazdecký areál má prenajatý fyzická osoba na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 

30.5.2007 na dobu neurčitú a jej činnosť nesúvisí s činnosťou ZOO.

17/  Dodržiavanie ustanovení zmluvy so spoločnosťou WM Communication Bratislava, s.r.o. – 

DinoPark. Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že zúčastnené strany dodržiavajú 

ustanovenia zmluvy o výške podielu  na zaplatenom vstupnom.

18/ Nedostatočné zabezpečenie areálu ZOO –  incident pri budove záchytnej stanice. Riaditeľka 

ZOO v písomnom vyjadrení uviedla, že o žiadnom incidente nemá informácie.
(späť na )

 1.9 Zoznam príloh :

1/ Zmluva č. 3330/4269/2009 v počte strán 4.

2/ Zmluva č. 3310/41809/2008 v počte strán 4.

3/ Podklady k majetkovo právnemu usporiadaniu vstupného objektu do ZOO v počte strán 6.

- 9/11 -



4/ Zriaďovacia listina ZOO z 2.7.2009 v počte strán 8.

5/ Pokladničná kniha v počte strán 23.

6/ Pokladničné doklady v počte strán 6.

7/ Faktúry v počte strán 5.

8/ Dohoda o poskytovaní právnej pomoci v počte strán 4.

9/ Dopravno – prevádzkový poriadok v počte strán 10.

10/ Podklady k výberu spoločnosti na opravu technických zariadení v počte strán 25.

11/ Zmluva o participácii zo dňa 13.10.2004 v počte strán 13.

12/ Zmluva o nájme nehnuteľností č. 2.006/2007 v počte strán 3.

13/ List zo dňa 2.5.2012 od výkonnej riaditeľky EAZ-y v počte strán 2.

14/ List riaditeľky ZOO zo dňa 5.12.2011 v počte strán 2.

15/ Podklady k poistnej udalosti v počte strán 4.

16/ Výpisy z registra trestov v počte strán a pracovné zmluvy v počte strán 7.

17/ Organizačná štruktúra ZOO zo dňa 1.2.2012 v počte strán 1.

18/ Výnimky z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania v počte strán 2.

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 15.5.2012 a je podpísaná tromi členmi 

kontrolnej skupiny.

S obsahom správy bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 22.5.2012, námietky podané 

neboli a práva bola zároveň aj prerokovaná.

V zápisnici z prerokovania správy, podpísanej tromi členmi kontrolnej skupiny a riaditeľkou 

ZOO, bolo riaditeľke ZOO uložené :

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 23.5.2012.

2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 

30.9.2012.

3. V súlade s  § 8 písm. d/  a § 14 ods. 2 písm. h/ určiť zamestnancov zodpovedných za 

nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného 

predpisu (napr. zákonník práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 23.5.2012.

(späť na )
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 1.10 Opatrenia
Riaditeľka ZOO v stanovenom termíne prijala nasledovné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov :

1/ Písomne požiadať magistrát hlavného mesta o majetkovo právne vysporiadanie majetku, ktorý 

užíva ZOO bez zverenia, podľa bodu 1.1. správy.

Termín : do 31.5.2012 Zodpovedná : riaditeľka ZOO

2/ Dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve § 10 a § 11.

Termín : ihneď a trvale Zodpovedná : ekonómka ZOO

3/ Evidenciu o auto prevádzke viesť v súlade s platnými predpismi a dopravno prevádzkovým 

poriadkom organizácie.

Termín : ihneď a trvale Zodpovedný : vedúci hospodárskej správy

4/ Dodržiavať ustanovenia § 3) zákona č. 552/2003 Z.z.,  uzatvárať pracovné zmluvy len so 

zamestnancami, ktorí splnili  predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

Termín : ihneď a trvale Zodpovedná : riaditeľka ZOO

5/ Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 632 Občianskeho zákonníka pri vydávaní a prevzatí 

objednávok.

Termín : ihneď a trvale Zodpovední : vedúci zamestnanci

6/ Písomne požiadať magistrát hlavného mesta o zabezpečenie opravy proti hlukovej bariéry.

Termín : do 31.5.2012 Zodpovedná : riaditeľka ZOO

7/ Na porade riaditeľky ZOO oboznámiť zamestnancov s výsledkami kontroly a upozorniť 

zodpovedných zamestnancov na zistené nedostatky.

Termín : do 31.5.2012 Zodpovedná : riaditeľka ZOO
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