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Návrh uznesenia:
MsZ v Stupave berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly
hospodárenia v príspevkovej organizácii MKIC v Stupave za rok 2015.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo
mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V zmysle novo-schválených Pravidiel
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava, ktoré boli schválené dňa 31. marca
2016 uznesením MsZ v Stupave č. 53/2016, je správa o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ
vyhotovená ako verejný informatívny materiál so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov
upravujúcich napr. ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod.
v súlade s princípom dodržiavania práva na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole hlavnej kontrolórke vyplýva z ustanovenia § 18d ods.2 písm. b)
zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podliehajú rozpočtové
a príspevkové organizácie zriadené mestom. Mesto Stupava zriadilo príspevkovú organizáciu
MKIC k 1.1.1996 za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícií
a aktivít mesta Stupava a jej obyvateľov.
Uskutočnená finančná kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácii MKIC
v Stupave za rok 2015 bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2016, v súlade s § 18 d zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a taktiež v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly
hospodárenia v príspevkovej organizácii MKIC v Stupave
za rok 2015
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. predkladám správu o výsledku kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácii
MKIC v Stupave za rok 2015.

Oprávnená osoba:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,

Povinná osoba:

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave, Agátová
16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823, DIČ: 2020650401 (ďalej
len „MKIC“)

Predmet kontroly:

hospodárenie v príspevkovej organizácii MKIC za rok 2015,

Cieľ kontroly:

dodržiavanie
hospodárnosti,
efektívnosti,
účinnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami
a realizácii finančných operácií alebo ich častí, dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
predpisov, správnosť a preukázateľnosť vykonávania
finančných operácií alebo ich častí a spoľahlivosť
výkazníctva,

Kontrolované
obdobie:

od 1.1.2015 do 31.12.2015,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

v kancelárii MKIC na 1.poschodí MsÚ Stupava, Hlavná 1/24,
900 31 Stupava a v kancelárii HK v Kultúrnom dome
v Stupave, Agátová 16, 900 31 Stupava
od 23.3.2016 do 22.4.2016.

Dátum doručenia
návrhu správy:

22.4.2016

Dátum prijatia
námietok:

28.4.2016

Dátum zaslania
správy:

2.5.2016

Finančná kontrola hospodárenia bola vykonaná v dokladoch, ktoré sú súčasťou účtovnej
evidencie, a ktoré sa predkladajú Ministerstvu financií SR. Výsledky kontrol vykonaných
predchádzajúcou hlavnou kontrolórkou alebo inými kontrolnými orgánmi v roku 2011, 2012,
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2013, 2014 a 2015 neboli ani po treťom vyžiadaní si ďalších dokladov ku kontrole poskytnuté,
aj keď by poskytnuté mali byť podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) zákona o FK, ak boli
vykonané nejaké kontroly súvisiace s kontrolou. Takto možno konštatovať, že žiadne kontroly
v MKIC neboli vykonané od roku 2011.
Kontrola bola začatá dňa 21.3.2016 oznámením o začatí finančnej kontroly spolu
s vyžiadaním si originálov dokladov, písomností a informácií. Návrh správy bol predložený
povinnej osobe dňa 22.4.2016, ktorá bola oprávnená podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať
v lehote do 28.4.2016 písomné námietky. Povinná osoba podala námietky k zisteným
nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam dňa 28.4.2015. K lehote na predloženie prijatých
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (do 31.5.2016)
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (do 15.7.2016) neboli podané
námietky. Správa z kontroly bola vyhotovená a zaslaná povinnej osobe dňa 2.5.2016, kedy sa
konala Mestská rada v Stupave (ďalej len „MsR). Oprávnená osoba informovala členov MsR
o kontrolnom zistení uvedenom nižšie.

Legislatívna úprava kontroly:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
2. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ zákon o FK “)
3. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.,
4. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve),
5. Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
v znení opatrenia č.52/2014 F.s.,
6. Opatrenie MF SR č. 25755/2007-31 o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania
účtovnej závierky v znení opatrenia č.53/2014 F.s.,
7. vybrané VZN mesta Stupava, ktorými sa MKIC riadi, najmä VZN č. 4/2008 Rozpočtové pravidlá mesta Stupava, VZN č. 2/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom
mesta,
8. všetky interné predpisy MKIC, najmä Organizačný a pracovný poriadok MKIC
s účinnosťou od 1.1.2012 a smernica č.6 - Finančná kontrola v MKIC s účinnosťou od
1.1.2012.
1. kontrolné zistenie a 1. odporúčanie:
Kontrolou bolo zistené porušenie pravidla 50%, t. j. porušenie § 21 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.. Povinná osoba namietala na toto prvé kontrolné zistenie kvôli prepočtu
a definovaniu výrobných nákladov a odvolala sa na opatrenie MF SR z 5.12.2007
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č. MF/25755/2007-31. Nenamietala však, že porušila zákonom stanovenú podmienku pre
zachovanie subjektu verejnej správy. Podľa opatrenia MF SR z 8.8.2007 č. MF/16786/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
v znení opatrenia č. 52/2014 F.s., oprávnená osoba preverila opodstatnenosť námietky k tomuto
prvému kontrolnému zisteniu a konštatovala jej opodstatnenosť v časti prepočtu a definovania
výrobných nákladov.
Pravidlo 50 %

Hlavná činnosť
v r. 2015

Výrobné
náklady
274.506,85
Tržby z predaja
služieb
151.458,89
§ 21 ods. 2 (tržby : náklady x 100)

Podnik. činnosť
v r. 2015

HČ a PČ spolu
v r. 2015

HČ a PČ spolu
v r. 2014

34.091,94

308.598,79

329.749,14

35.226,46

186.685,35
60 %

175.084,95
53 %

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. je MKIC právnická osoba mesta, ktorej menej
ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Na základe predloženého Výkazu ziskov
a strát a predloženej individuálnej účtovnej závierky je zrejmé, že výrobné náklady predstavujú
čiastku: 308.598,79 € a tržby z predaja predstavujú čiastku: 186.685,35 € , a že ide o 60 %
prekročenie. Menej ako 50% výrobných nákladov by predstavovalo čiastku: 154.299,4 € , ktorá
by nemala byť prekročená. MKIC nespĺňa zákonom stanovenú podmienku vyššie uvedeného
zákona pre zachovanie zaradenia MKIC vo verejnej správe.
Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je podľa § 21 ods. 12 cit. zákona povinný ju zrušiť
k 31.decembru roka, v ktorom zistí, že tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné
náklady v súlade s ods. 2 počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch.
Bezprostredne predchádzajúce obdobie taktiež nesplnilo túto podmienku, výrobné náklady
pokrývali 53% tržieb.
Povinná osoba namietala na odporúčanie týkajúce sa prvého kontrolného zistenia
a ohradila sa nástupom do funkcie riaditeľky, ktorý bol v septembri 2015. Od júla 2015 bola p.
Mitická poverená riadením, čiže ½ roka niesla zodpovednosť za hospodárenie MKIC.
Oprávnená osoba navrhla odporúčanie na prehodnotenie nájomných vzťahov prenajímaných
pozemkov pod stánkami pri príležitostných trhoch, rôznych programoch a podujatiach
usporadúvaných MKIC, a preto námietku na odporúčanie vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Hospodárenie MKIC s verejnými prostriedkami
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočet príspevkovej organizácie zahŕňa aj
príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Príspevková
organizácia MKIC prijala od mesta Stupava celkový príspevok v čiastke 153.303 € , ktorý
v plnej výške vyčerpala. Od roku 2011 išlo o najvyššiu čiastku poskytnutého príspevku.
Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. zriaďovateľ poskytuje príspevkovej
organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby bol jej rozpočet vyrovnaný. Schválený
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aj upravený rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, avšak k 31.12.2015 bol prebytkový
s rozdielom vo výške: 10.252,21 €.
Príjmy rozpočtu MKIC predstavovali sumu: 123.502,25 € bez príspevku zriaďovateľa
s plnením 108 % k upravenému rozpočtu. Z toho príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov bol k 31.12.2015 vo výške: 95.194,15 €, pričom upravený rozpočet počítal len
s výškou 70.000 € , čo predstavuje plnenie na 136 % . Príjmy z vlastnej činnosti (predaj
výrobkov, tovarov a služieb) boli plánované vo výške: 32.697 € , avšak boli naplnené do výšky:
28.308,10 € , čo predstavuje plnenie na 87 % .
Výdavky rozpočtu MKIC dosiahli sumu: 266.553,04 € , čo predstavovalo čerpanie
na 104 % k upravenému rozpočtu.
Príspevky dostávala na základe písomnej žiadosti každý mesiac v rôznej sume (prvých
6 príspevkov bolo v sume 10.600 € , ďalšie 2 príspevky v sume 21.200 € , ďalšie dva príspevky
v sume 10.000 € , ďalší v sume 15.000 € a posledný príspevok v roku 2015 bol v sume 12.303
€ . Prehľad o všetkých príspevkoch od mesta Stupava za rok 2015 a bankové výpisy k nim boli
poskytnuté na základe vyžiadania oprávnenou osobou. Z celkovej čiastky bolo pre knižnicu
vyhradených 37.000 € .
V navrhovanom rozpočte na rok 2015 bol schválený príspevok v sume: 107.303 €. Na
5.zasadaní MsZ Stupava konaného dňa 18.6.2015 bol predložený materiál s návrhom zmien
rozpočtu v roku 2015. Mesto Stupava ako zriaďovateľ MKIC navrhovalo zmenu za účelom
zvýšenia príspevku pre MKIC vo výške o 26.000 € v položke 641 001 – transfery v rámci
sektora verejnej správy. Celková výška príspevku po zapracovaní tejto zmeny bola 133.303 €
schválená uznesením č. 60/2015. Mesto navrhovalo dopracovať výšku príspevku o 26.000 €
z dôvodu vykrytia nákladov na úhradu záväzkov organizácie z roku 2014, ktoré nemala v tomto
roku kryté príspevkom mesta. Pôvodná požiadavka príspevkovej organizácie MKIC bola v
celkovej výške 153.810 € .
Na 7. zasadnutí MsZ Stupava konaného dňa 17.9.2015 bola v rámci materiálu:
Komentár k tvorbe a čerpaniu rozpočtu k 30.6.2015 navrhnutá druhá zmena rozpočtu, ktorá sa
týkala aj zvýšenia príspevku pre MKIC vo výške 20.000 € . Celková výška príspevku po
zapracovaní tejto zmeny bola 153.303 € schválená uznesením č. 90/2015. Zvýšenie príspevku
pre MKIC vyplynul z reorganizácie činnosti organizácie, kedy pôvodne znížené výdavky na
vydávanie Stupavských novín bolo nutné opätovne zvýšiť, nakoľko príjem z inzercie, ako aj
náklady na tlač periodika nesie MKIC. Ďalšie navýšenie súviselo s hospodárením v roku 2014,
kedy MKIC skončilo svoje hospodárenie pri neuhradenej výške záväzkov 40.660 €. Zostatok
záväzkov k 31.12.2015 je vo výške 16.387,92 € .
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2015 je vo výške: 13.949,87 € . Spolu
s dlhodobými záväzkami (záväzky zo sociálneho fondu), ktoré tvoria sumu: 2.478,45 €, ide
o čiastku 16.387,92 € . Oproti minulému roku ide pri krátkodobých záväzkoch o 67 % zníženie.
Z toho:
-

Dodávatelia: 4.149,34 € (oproti minulému roku ide o 82 % zníženie, kedy táto suma
bola vo výške: 23.193,64 € )
Prijaté preddavky: 225 €
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-

Zamestnanci: 5.335,46 €
Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia: 3.463,77 €
Daň z príjmov: 40,40 € (oproti minulému roku ide o 97 % zníženie, kedy táto suma
bola vo výške: 1.210,55 € )
Ostatné priame dane: 735,90 €

Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2015 je vo výške: 7.918,67 € . Oproti
minulému roku ide o takmer 50 % zníženie. Z toho:
-

Odberatelia: 7.324,42 €
Ostatné pohľadávky: 594,25 €

2. kontrolné zistenie a 2., 3. a 4. odporúčanie:
Ku kontrole boli na vyžiadanie oprávnenej osoby predložené okrem vybraných VZN
mesta Stupava, ktorými sa MKIC riadi, i Organizačný a pracovný poriadok MKIC s účinnosťou
od 1.1.2012 a všetky vnútorné normatívne správne akty, ktorými sa MKIC riadi (celkovo 13
smerníc). Kontrolou týchto dokumentov bol zistený 2. kontrolný nedostatok, ktorým sú
neaktuálne informácie uvedené v Organizačnom a pracovnom poriadku MKIC.
Povinná osoba namietala na vyjadrenie sa oprávnenej osoby k účtovným a finančným
výkazom a uviedla, že ide o druhé kontrolné zistenie. Druhé kontrolné zistenie sa však týka
neaktuálnych informácií uvedených v Organizačnom poriadku MKIC a je rozdelené do štyroch
častí nasledovne:
1. V I. časti Organizačného a pracovného poriadku MKIC, v článku 1.2, v bode 1.2.6.
je uvedené, že má vytvorenú Redakciu Podpajštúnskych zvestí. Skutočnosťou je, že
mesačník Podpajštúnske zvesti sa už nevydáva. MKIC je vydavateľom mesačníka
Stupavské noviny.
2. V II. časti Organizačného a pracovného poriadku MKIC, v článku 1.3, v 8.bode je
uvedená už neaktuálna webová stránka MKIC (www.msks-stupava.sk).
3. V II. časti Organizačného a pracovného poriadku MKIC, v článku 1.4, v 27.bode je
uvedené, že ekonóm, účtovník, mzdový referent, personalista vykonáva priebežnú
a predbežnú kontrolu všetkých účtovných dokladov. Podľa nového zákona o FK
inštitúty „priebežná kontrola a predbežná kontrola“ už neexistujú a sú nahradené
inštitútom základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly.
4. V II. časti Organizačného a pracovného poriadku MKIC je uvedený článok 1.6.
Upratovačka. Tento článok by som navrhovala vypustiť, nakoľko upratovanie
Kultúrneho domu (majetok v správe MKIC) vykonáva zamestnankyňa MsÚ
Stupava a nie zamestnanec MKIC.
V čase výkonu kontroly má MKIC celkovo 7 zamestnancov (riaditeľku, štyroch
kultúrnych referentov a dve knihovníčky).
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Povinná osoba namietala iba na štvrtú časť tohto druhého kontrolného zistenia, s tým,
že pozíciu upratovačky z organizačnej štruktúry neodstráni, nakoľko by nemala v prípade
nutnosti na túto pozíciu systemizované miesto a nemohla by toto miesto obsadiť. Túto časť
námietky oprávnená osoba zhodnotila ako opodstatnenú, avšak na ďalších častiach tohto
druhého kontrolného zistenia oprávnenia oprávnená osoba trvá, a preto odporučila
zaktualizovať Organizačný poriadok, nakoľko sú v I. a v II. článku nezrovnalosti.
Kontrolou smernice č.6 - Finančná kontrola v MKIC (s účinnosťou od 1.1.2012) bolo
zistené, že MKIC postupovalo počas roka 2015 podľa jej ustanovení, avšak tie už nie sú v roku
2016 v súlade s novým zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole, preto oprávnená osoba
odporúčala túto smernicu zaktualizovať, nakoľko je od 1.1.2016 v platnosti nový zákon o FK,
a je nutné smernicu o finančnej kontrole zosúladiť s novým zákonom o FK.
Povinná osoba namietala na toto odporúčanie týkajúce sa zaktualizovania smernice č.6
o finančnej kontrole v MKIC. Podľa jej vyjadrení oprávnená osoba nepožadovala smernice
platné v roku 2016, ale len pre rok 2015. Oprávnená osoba si však vyžiadala smernice, všetky
vnútorné normatívne správne akty, ktorými sa príspevková organizácia MKIC riadi, a nie
riadila. Preto túto námietku oprávnená osoba vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Kontrola účtovných dokladov:
Príspevková organizácia MKIC účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. .
Pri vyžiadaní si originálov dokladov zo dňa 30.3.2016 a písomnej informácie, prečo sú
niektoré faktúry za tlač Stupavských novín vystavené nielen na MKIC, ale aj na mesto Stupava
v roku 2015, bola oprávnenej osobe poskytnutá písomná informácia, že „mesto vydávalo
Stupavské noviny od čísla 1 až po číslo 10 kvôli redaktorovi Stupavských novín, ktorý bol
v tom čase zamestnancom mesta. Od novembra 2015 mesto vrátilo späť MKIC vydávanie
novín, nakoľko redaktor sa stal zamestnancom MKIC.“ Podľa vyžiadaných dokladov zo dňa
14.4.2016 sa redaktor stal zamestnancom MKIC odo dňa 1.7.2015.
Na základe zmluvy o spolupráci s korektorkou ako podnikateľským subjektom, ktorý
vykonáva jazykové úpravy určených textov, je zrejmý rozpor s horeuvedenou písomnou
informáciou. Zmluva bola uzavretá dňa 1.9.2016 na dobu určitú, do 31.12.2015. Hneď v prvom
článku v bode 1.1. sa píše, cit.:
„MKIC Stupava je vydavateľom mestského periodika pod názvom „Stupavské noviny.“
Zmluva bola zverejnená 10.11.2015 a na jej základe vystavená dodávateľská faktúra č.30/2015
zo dňa 4.11.2015 na korektorské práce na mesačníku Stupavské noviny č. 9/2015. Likvidačný
list (evid.č.278) tejto faktúry obsahuje všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve a tiež
podľa zákona o FK. Bankový výpis č.151/2015 zo dňa 25.11.2015 nasvedčuje o úhrade tejto
faktúry. Dňa 1.12.2015 bola vystavená dodávateľská faktúra č.35/2015 na korektorské práce na
mesačníku Stupavské noviny č.10/2015. Likvidačný list (evid.č.281a) tejto faktúry obsahuje
všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve a tiež podľa zákona o FK. Bankový výpis
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č.162/2015 zo dňa 11.12.2015 nasvedčuje o úhrade tejto faktúry. V ostatných prípadoch platilo
dodávateľské faktúry za korekcie novín mesto Stupava.
Dňa 7.12.2015 prijalo MKIC dodávateľskú faktúru od spoločnosti Petit Press, a.s.
divízia Bratislava v sume: 924 € s DPH. Petit Press fakturovala MKIC za tlač 5500 ks titulu
Stupavské noviny – december 2015. Likvidačný list (evid.č. 283) tejto faktúry obsahuje všetky
náležitosti podľa zákona o účtovníctve a tiež podľa zákona o FK. Bankový výpis č.162/2015
zo dňa 11.12.2015 nasvedčuje o úhrade tejto faktúry. V roku 2015 zaplatilo MKIC faktúru za
tlač mesačníka Stupavské noviny iba jeden krát, a to z účtu hlavnej činnosti – ide o 3.kontrolné
zistenie, nakoľko vydávanie mesačníka spadá pod podnikateľskú činnosť na základe
zriaďovacej listiny a nie hlavnú činnosť. Vydavateľskú činnosť má MKIC zapísanú
i v živnostenskom oprávnení odo dňa 3.5.2002. V ostatných prípadoch platilo dodávateľské
faktúry od spoločnosti Petit Press za tlač novín mesto Stupava. Pri dopytovaní sa informácie na
základe čoho bola faktúra vystavená, nebolo oprávnenej osobe odpovedané. Dňa 25.11.2015
bola uzavretá zmluva o dielo medzi spoločnosťou Petit Press, a.s. ako zhotoviteľom a MKIC
ako objednávateľom s účinnosťou od 1.1.2016. Dodávateľská faktúra od spoločnosti Petit
Press, a.s. divízia Bratislava v sume: 825,48 € s likvidačným listom (evid. č. 16) za tlač
Stupavských novín – november 2015 bola uhradená 14.1.2016.
Povinná osoba namietala aj na toto tretie kontrolné zistenie s tým, že zriaďovateľská
listina je staršieho dáta, a že zákonná úprava vykonávania podnikateľskej a hlavnej činnosti je
preto nad ustanoveniami zakladateľskej listiny ako vyššia právna norma. Ďalej, že v zmysle
metodických usmernení ako aj bežnej a obvyklej praxe sa podnikateľská činnosť organizácie,
ktorá bola zriadená v prvom rade na plnenie úloh verejnoprospešného charakteru, posudzuje
z pohľadu, či je zámerom organizácie dosahovanie zisku. Povinná osoba ďalej uviedla, že
platby za inzerciu sú účtované na tzv. hlavnú činnosť, nakoľko uhrádzajú len časť nákladov na
vydávanie novín a noviny sú vydávané nie aby produkovali zisk, ale aby sa zabezpečila
základná verejnoprospešná úloha mestských novín – informovanie občanov mesta Stupava.
Oprávnená osoba vyhodnotila námietku týkajúcu sa vydávania mesačníka ako
neopodstatnenú, nakoľko uhradenie faktúry z účtu hlavnej činnosti nie je v súlade
so zriaďovacou listinou. Odporučením je zmenenie predmetu činnosti dodatkom k zriaďovacej
listine, resp. presun vydávania mesačníka spod podnikateľskej činnosti na hlavnú činnosť.

Záver
Povinná osoba je povinná prijať opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v správe
podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. d) zákona o FK a podľa písm. e) predložiť oprávnenej
osobe v lehote do 15.7.2016 písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

V Stupave dňa 4. mája 2016
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