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Zápis z  4. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia 

 
Dátum a hodina: dňa 8.10.2021 o 13:30 hod. 
Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Paulína Szentesi, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság 
 
Program: 

1. Schválenie programu. 
2. Schválenie novej nájomnej zmluvy kancelárskych priestorov sídla FPU. 
3. Finančná kontrola Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
4. Rôzne. 

 
Rokovanie otvoril predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. P. Mikletič a priví-
tal prítomných. 
 
K bodu č. 1:  
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred zasad-
nutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predseda vyzval prítomných, 
aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov dozor-
nej komisie nemal žiadne pripomienky, predseda prešiel k hlasovaniu za schválenie programu. 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 4. rokovania Dozornej 
komisie Fondu na podporu umenia.   
 
K bodu č. 2: 
Riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ Fondu“) oboznámil členov dozornej ko-
misie o prieskume trhu na prenájom kancelárskych priestorov, ktorý bol vykonaný na základe 
požiadavky dozornej komisie, nakoľko táto povinnosť Fondu na podporu umenia (ďalej len 
„Fond“) nevyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní.  
Prieskum bol vykonaný na základe dostupných údajov na webových stránkach prenajímateľov 
kancelárskych priestorov. V rámci porovnávania jednotlivých ponúk sa brala do úvahy iba cena 
nájmu na m2, nakoľko cena za služby a energie nebola prenajímateľmi zverejnená. Fond záro-
veň pri výbere porovnávaných kancelárskych priestorov dbal na to, aby boli v danom subjekte 
voľné kancelárske priestory v porovnateľnej výmere, akú Fond aktuálne používa (t.j. 279m2). 
Na základe vykonaného prieskumu má Fond za to, že náklady na prenájom kancelárskych 
priestorov v budove, v ktorej Fond aktuálne sídli, sú finančne najvýhodnejšie v porovnaní 
s výškou nájomného ostatných vybraných prenajímateľov kancelárskych priestorov v lokalite 
Bratislava – Staré mesto.  
Fond pri výbere kancelárskych priestorov taktiež bral do úvahy finančné náklady, ktoré by boli 
nevyhnutné pri sťahovaní sídla Fondu do iných kancelárskych priestorov. V auguste 2021 si 
Fond v budove svojho sídla, na Cukrovej 14, prenajal priestory na archiváciu, čo taktiež zavá-
žilo pri výbere kancelárskych priestorov, nakoľko prípadná zmena sídla Fondu by spôsobila 
logistickú a časovú náročnosť pri procese archivácie. 
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Členovia dozornej komisie predniesli pripomienky a návrhy na úpravu nájomnej zmluvy. Od-
porúčajú riaditeľovi Fondu prednesené návrhy na zmenu zmluvy prekonzultovať s právnikom 
Fondu, a následne s prenajímateľom kancelárskych priestorov. Po zapracovaní zmien do ná-
jomnej zmluvy žiada dozorná komisia o jej opätovné zaslanie, pričom návrh zmluvy bude 
schvaľovať formou per rollam. 
 
Uznesenie č. 4/2021: 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) žiada riaditeľa Fondu 
na podporu umenia o úpravu návrhu nájomnej zmluvy na základe jej odporúčaní. Fond ná-
sledne zašle nový návrh nájomnej zmluvy dozornej komisii na schválenie formou per rollam. 
Za: 3  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
K bodu č. 3: 
Riaditeľ Fondu informoval členov dozornej komisie, že Ministerstvo kultúry Slovenskej repub-
liky (ďalej len „ministerstvo“) začalo dňa 7.10.2021 vykonávanie finančnej kontroly na mieste 
v sídle Fondu.  
Riaditeľ Fondu požiadal listom ministerku kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“), 
aby špecifikovala rozsah a predmet zamýšľanej kontroly tak, aby tento rozsah a predmet bol 
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o Fonde na 
podporu umenia. 
Členovia dozornej komisie žiadajú riaditeľa Fondu o zaslanie nasledovných dokumentov:  

- odpoveď ministerky na predmetný list zaslaný riaditeľom Fondu,  
- rozsah vykonávanej finančnej kontroly na mieste, 
- uzatvorené zmluvy s ministerstvom za roky 2019 a 2020. 

Po doplnení požadovaných dokumentov dozorná komisia vydá svoje stanovisko k vykonávanej 
finančnej kontrole.  
 
K bodu č. 4: 
V rámci bodu rôzne neboli prerokované žiadne záležitosti. 
 
 
V Bratislave dňa 8.10.2021 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság 
Zápis overila: Paulína Szentesi 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Mikletič Peter                                                                          Paulína Szentesi 
predseda Dozornej komisie FPU                                                         členka Dozornej komisie FPU 


