Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01
Košice
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

42093937
321 – rozpočtová organizácia
tematická kontrola
na vybrané oblasti správy a nakladania s majetkom, hospodárenia
s verejnými prostriedkami, verejného obstarávania, účtovníctva,
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
 Zistenie

A.2.0.1. Správa majetku KSK ako rozpočtová organizácia nemá riadne vymenovaného
riaditeľa a funkciu vykonáva zamestnanec poverený riadením.
 Predpis / zhodnotenie

Od 01.01.2013 vykonával funkciu štatutárneho orgánu zamestnanec poverený riadením
organizácie. Tento zamestnanec Správy majetku KSK, zaradený ako referent hospodárenia
s majetkom, je súčasne zamestnanom KSK, zaradeným ako referent Odboru správy
majetku Úradu KSK. S účinnosťou od 06.06.2018 bol riadením Správy majetku KSK
opätovne poverený zamestnanec KSK, zaradený ako právnik na právnom oddelení Úradu
KSK. Za celú dobu poverenia riadením organizácie nebol Zastupiteľstvu KSK predložený
návrh na vymenovanie riaditeľa organizácie Správa majetku KSK.
§ 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch)
Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja, a to
zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby samosprávneho kraja a na
návrh predsedu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný zákon
neustanovuje inak, ako aj schvaľovať majetkovú účasť samosprávneho kraja v právnickej
osobe.
 Odporúčanie

Z dôvodu umožnenia realizácie Zastupiteľstvu KSK vyhradenej pôsobnosti rozhodovať
o základných otázkach samosprávneho kraja, t. j. rešpektovania tzv. systému rovnováhy
moci a zabezpečenia riadnej funkčnosti je vhodné riadne menovať riaditeľa, teda predložiť
návrh na jeho vymenovanie.
spôsoby nakladania s vybraným majetkom
 Zistenie

B.1.0.1. Umožnenie užívania hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako
40 000 eur (nová javisková technika v celkovej sume 149 368,80 eur), inej osobe
bez schválenia nájmu zastupiteľstvom KSK a bez uzatvorenia zmluvy o nájme.
 Predpis / kvalifikácia

§ 7 ods. 8 písm. a) zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
účinných od 01.01.2015.

Zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako
40 000 eur.
 Zistenie

B.1.0.2.
Nevyžadovanie plnenia zmluvnej povinnosti nájomcu predkladať prenajímateľovi písomnú
informáciu o stave plnenia povinností dohodnutých v Zmluve o nájme nebytového
priestoru a nájme časti pozemku č. 61/2012 v zmysle dodatkov raz ročne do 15. decembra
s písomným odsúhlasením vlastníka (Košického samosprávneho kraja, Odboru
regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov).
 Predpis / zhodnotenie

Príloha č. 7 k čl. IX, bod 2. Zmluvy o nájme nebytového priestoru a nájme časti pozemku
č. 61/2012 v zmysle dodatkov.
Nájomca je povinný písomne predložiť prenajímateľovi stav plnenia vyššie spomenutých
povinností (bod 1. až 18.) raz ročne s písomným odsúhlasením vlastníka (Košického
samosprávneho kraja, Odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie
projektov). Termín predloženia plnenia povinností: do 15. decembra.
 Odporúčanie

Zabezpečiť správcom písomné predkladanie nájomcom stavu plnenia zmluvných
povinností (bod 1. až 18. prílohy č. 7 zmluvy č. 61/2012) raz ročne s písomným
odsúhlasením vlastníka (Košického samosprávneho kraja, Odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia) v termíne do 15. decembra.
 Zistenie

B.2.0.1. Nechránenie majetku KSK nedostatočným informovaním vlastníka (KSK)
o narastaní dlhu za nájom a nežiadaním ho o schválenie ukončenia nájomnej zmluvy
a vymáhanie dlhu súdnou cestou.
Pohľadávky po lehote splatnosti vyplývajúce z neuhradeného nájomného voči BONA
FIDE o. z. narástli od decembra 2015 do apríla 2018 zo sumy 18 223,69 eur na sumu
140 820,70 eur.
Nájomca vo „Vyhlásení dlžníka a uznanie dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka“
uznal svoj a zaviazal sa, že svoj dlh zaplatí, a to v mesačných splátkach. Podľa bodu 4.
nezaplatením čo i len jednej splátky riadne a včas sa stáva splatný celý dlh naraz, veriteľ je
oprávnený pohľadávku vymáhať súdnou cestou a uplatniť si úroky z omeškania vo výške
určenej v súlade s Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nakoľko hneď prvú splátku nájomca nezaplatil včas, dlh, ktorý sa stal splatným naraz,
neuhradil, mal kontrolovaný subjekt postúpiť vlastníkovi pohľadávky na vymáhanie
súdnou cestou. Zároveň mal žiadať vlastníka o schválenie ukončenia nájomnej zmluvy
(schválenie výpovede).
Podobne aj pri ďalších nájomcoch, ktorí neplatili nájomné riadne a včas písomne nežiadal
vlastníka (KSK), aby začal vymáhať pohľadávku súdnou cestou a schválil vypovedanie
nájomnej zmluvy.
 Predpis / kvalifikácia

§ 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok
a) udržiavať a užívať,
b) chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

c) viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
§ 12 ods. 1 zásad hospodárenia s majetkom KSK z 15.12.2014 účinných od 01.01.2015.
Pri nakladaní s pohľadávkami je nutné dbať na to, aby všetky povinnosti dlžníka boli
riadne a včas splnené.
 Zistenie

B.2.0.2. Súhlas so zastavením exekučného konania voči povinnému z dôvodu nemajetnosti
bez disponovania s písomnou informáciou o tom, že bolo ukončené dedičské konanie
a povinný nezanechal žiaden majetok.
 Predpis / zhodnotenie

§ 12 ods. 6 zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja.
Dlh možno tiež odpustiť v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá nezanechala majetok alebo
zanechala majetok nepatrnej hodnoty.
 Odporúčanie

Súhlas so zastavením exekučného konania voči povinnému v prípade smrti dlžníka zaslať
súdu len na základe písomnej informácie od súdneho exekútora o tom, že dedičské
konanie bolo ukončené a povinný nezanechal žiaden majetok.
hospodárenie s verejnými prostriedkami
 Zistenie

C.1.0.1. Nedodržanie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou (nevytvorenie podmienok zabezpečením účasti väčšieho počtu
hospodárskych subjektov)
V podmienkach VO bola stanovená lehota na predkladanie ponúk 2 dni, lehota na dodanie
predmetu zákazky (osobné motorové vozidlo) bola stanovená na 7 dní.
 Predpis / kvalifikácia

§ 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania,
princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
 Odporúčanie

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou určovať lehotu na predkladanie cenových tak aby
mali hospodárske subjekty dostatočný časový priestor na predloženie svojich ponúk.
Pri zákazkách, ktoré sa nezadávajú z dôvodu vzniku časovej tiesne nespôsobenej verejným
obstarávateľom neurčovať lehotu v trvaní kratšom než je vzhľadom k okolnostiam
existujúcim v čase zadávania zákazky, povahe predmetu zákazky a k jeho hodnote
primerané.
Pri určovaní podmienok dodania tovaru určiť lehotu dodania tak, aby v dôsledku
stanovenia jej neprimeranej dĺžky nedochádzalo k obmedzeniu hospodárskej súťaže
bez toho, aby existovali objektívne dôvody, ktoré odôvodňujú potrebu verejného
obstarávateľa na zabezpečenie tovaru v čo najkratšom čase (napr. nebezpečenstvo vzniku
škody, ohrozenie zdravia, majetku alebo obmedzenie prevádzky).
V prípade, že uchádzač doručí ponuku v posledný deň lehoty určenej na doručenie ponuky
je potrebné z dôvodu vylúčenia pochybností o dodržaní tejto lehoty evidovať spolu s dátum
doručenia ponuky aj presný čas jej doručenia. Odporúčame čas doručenia evidovať aj
prípade ponúk, ktoré v posledný deň lehoty doručené neboli.
 Zistenie

C.1.0.2. Nezverejnenie údajov o zákazke s nízkou hodnotou (obstaranie osobného
motorového vozidla) v súhrnnej štvrťročnej správe.
 Predpis / kvalifikácia

§ 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu
zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
 Zistenie

C.3.0.1. Doklad súvisiaci s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonávali overovanie
základnou finančnou kontrolou, neobsahoval vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú
operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať a neobsahoval overenie súladu finančnej
operácie s vnútornými predpismi organizácie. Finančná kontrola bola vykonaná po vstupe
do záväzku.
 Predpis / kvalifikácia

§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými
v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej
finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť
vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala.
§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3
a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom
roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí
v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je
orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, (poznámka: uvedené platí pre
štátnu RO).
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné
prostriedky zo zahraničia,
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
f) vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií
neuvedenými v písmenách a) až f).
§ 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä
a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
b) dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
c) dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné
prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo
vnútorných predpisov,
d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy,

e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
spoľahlivosť výkazníctva,
g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,
i) včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni
hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo
ich častiach,
j) overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste
a na odstránenie príčin ich vzniku,
k) overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou
a finančným riadením.
 Odporúčanie

Zmyslom finančnej kontroly je, aby sa finančná operácia alebo jej časť overila ešte
pred vstupom do záväzku a vylúčilo sa nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelné
použitie prostriedkov, zamedzilo sa vstupu do záväzku, na ktorého úhradu nie sú
v rozpočte prostriedky, zamedzilo sa úhrade a použitiu prostriedkov v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pod. Preto overenie základnou finančnou
kontrolou, najmä overenie súladu s rozpočtom, súladu s osobitnými predpismi by malo byť
vykonané najneskôr v deň vstupu do záväzku, t.j. zaslania objednávky, podpísania
cestovného príkazu, uzatvorenia zmluvy a pod.
 Zistenie

C.4.0.1. Nedodržanie zásady nezávislosti účtovných období (akruálny princíp).
 Predpis / kvalifikácia

§ 3 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Účtovná jednotka postupuje v účtovnom období v účtovníctve podľa § 4 ods. 2. Náklady
a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na
deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy účtuje
účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.
vybrané oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov
 Zistenie

D.1.0.1. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku
nesprávne (naviac) vyplateného príplatku za riadenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b)
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
považuje za porušenie finančnej disciplíny v sume 207,72 eur(zdroj 46 príjmy KSK).
Vyplatenie odmeny vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom
bez schválenia predsedom KSK, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie
finančnej disciplíny v sume 3 310 eur (zdroj 46 príjmy KSK).
Vyplatenie odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie v dôsledku v nesprávnej
výške priznaného príplatku za riadenie a vyplatenia odmien bez schválenia predsedom
KSK nad rámec oprávnenia v sume 1 228,85 eur (zdroj 46 vlastné príjmy KSK).
Spolu boli použité verejné prostriedky nad rámec oprávnenia v sume 4 746,57 eur.
Odvod za porušenie finančnej disciplíny v plnej výške uhradený na účet KSK dňa
27.06.2018.
 Predpis / kvalifikácia

§ 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí
orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.
§ 4 ods. 1 písm. c) a písm. t) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým
je aj
c) príplatok za riadenie.
§ 8 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do
ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému
zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Rozpätie percentuálneho podielu
podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.
§ 20 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne
odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v platnom znení.
Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov
nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
 Zistenie

D.1.0.2. Priznanie a vyplatenie tarifného platu v nesprávnej (vyššej) sume, ako sú
oprávnené nároky, a vyplatenie odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
v dôsledku v nesprávnej výšky tarifného platu, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za
porušenie finančnej disciplíny v sume 864,07 eur (zdroj 46 vlastné príjmy KSK).
Zamestnankyni s dosiahnutým úplným stredným odborným vzdelaním bol v dôsledku
nesprávneho zaradenia do 9. platovej triedy vyplácaný tarifný plat v sume o 53,50 eur
mesačne vyššej než patril.
Odvod za porušenie finančnej disciplíny v plnej výške uhradený na účet KSK dňa
27.06.2018.
 Predpis / kvalifikácia

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým
je aj
a) tarifný plat.
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú
má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia
kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v platnom znení.
Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov
nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
 Zistenie

D.2.0.1. Nedeklarovanie majetkových pomerov vedúcich zamestnancov.
 Predpis / kvalifikácia

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 31. marca každého
kalendárneho roka.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku
1. Užívanie hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur, inou osobou
umožniť až po schválení nájmu Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja
a uzatvorení zmluvy o nájme.
2. Pohľadávky voči nájomcom, ktorí sú dlhodobo v omeškaní s úhradami pohľadávok,
postúpiť vlastníkovi včas na uplatňovanie práv alebo oprávnených záujmov pred
príslušnými orgánmi a v prípade potreby žiadať od vlastníka včas súhlas na ukončenie
nájomnej zmluvy.
3. Pri vykonávaní základnej finančnej kontroly uvádzať na kontrolných listoch všetky
náležitosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s uvedením mena, priezviska, podpisu, dátumu
vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú
operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Základnú finančnú kontrolu vykonávať vždy
pred vstupom do záväzku, t.j., pred odoslaním objednávky, pred uzatvorením zmluvy, pred
schválením pracovnej cesty.
4. Náklady za spotrebované pohonné látky účtovať v tom účtovnom období, v ktorom
vznikli.
5. Pri zákazkách, ktorých predmetom bude dodanie tovaru, ktorým je motorové vozidlo,
nastaviť podmienky súťaže tak, aby mali uchádzači dostatok času na predkladanie
cenových a tak, aby lehota na dodanie motorového vozidla nebola neprimerane krátka
vzhľadom k okolnostiam existujúcim v čase zadávania zákazky. Ak verejný obstarávateľ
nie je v časovej tiesni, vytvoriť dostatočný časový rámec na získanie čo najväčšieho počtu
ponúk. Evidovať nielen deň, ale aj presný čas doručenia cenových ponúk v registratúre
organizácie.
6. Zverejniť bezodkladne v profile správu o zadaní zákazky na dodanie motorového vozidla,
zadanú uchádzačovi FRANCE-TECH, spol. s r. o. s hodnotou 15 890 eur s DPH.
7. Zaradiť zamestnankyňu č. 2 do platovej triedy v súlade s dosiahnutým stupňom vzdelania
a vyplácať jej plat v súlade s týmto zaradením.
8. Vyplácať odmeny štatutárnemu orgánu Správy majetku KSK len na základe schválenia
predsedom KSK a príplatok za riadenie priznať štatutárnemu orgánu v rámci rozpätia 12 %
až 50 % z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je
zaradený a v rozsahu dohodnutého týždenného pracovného času (úväzku).
9. Vyžadovať a kontrolovať plnenie povinnosti vedúcich zamestnancov deklarovať
svoje majetkové pomery každoročne do 31.marca.

