
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015 

 

      V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti  miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2015 do 31.  decembra  2015 

s  nasledovným  zameraním : 

 

 V súlade s ustanovením § 18d ods. 2  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať  kontrolu plnenia oparení prijatých na 

odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole dokladovania dodávateľských 

faktúr v Miestnej knižnici Petržalka         

 

 V súlade s ustanovením § 18d ods. 2  písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať kontrolu vybavovania žiadostí o vydanie 

povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych 

daniach v znení neskorších predpisov     

 

 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 

2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 

návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra  na obdobie od 1. januára 2016 do 

30. júna 2016 

 

 Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo v súlade 

s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov   

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra bol schválený uznesením miestneho 

zastupiteľstva č. 91 zo dňa 23. júna 2015. Doplnený bol o dve  nasledovné kontroly : 

 Kontrola  preberania spisovej agendy vo veci vymáhania starých pohľadávok mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v zmysle zmluvy č. 456/2009 o poskytovaní právnych služieb 

od JUDr. Milana Guťana na subjekt poverený na tento účel mestskou časťou, resp. 

Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. v termíne od 1.7.2015 do 31.12.2015 

 Kontrolu – audit na personálne a technické vybavenie Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka do 30.9.2015 

 

Súčasne bola prijatým uznesením vypustená z Návrhu plánu kontrolnej činnosti  Kontrola 

zatrieďovania príjmov a výdavkov do príslušnej rozpočtovej klasifikácie v Stredisku 

sociálnych služieb Petržalka.  

 

Bratislava 26. júna 2015   


