
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 
(po úprave uznesením MZ č. 659 z 26.10.2010) 

 
      V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti  
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2011 do 
30. júna 2011“ s týmto zameraním : 
 
• V súlade s ustanovením § 18f, ods. l písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010“ 

 
• V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno c) zákona SNR 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 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu na rok 2011 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010 pred jeho 
schválením 

 
• V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno b) zákona SNR 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. júla 2011 do 31. decembra 2011 

 
• 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 sťažností 
a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 
obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010      

   
• V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri kontrole 
inventarizácie majetku v Miestnej knižnici Petržalka 

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

s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno h) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 
 
 
 



• Kontrola nakladania s majetkom obce (dodržiavanie zmluvy – predmet nájmu, účel 
nájmu, doba nájmu, úhrada nájmu, platnosť zmluvy, ukončenie nájmu, investície, sankcie, 
výhodnosť zmlúv pre MČ, využiteľnosť, športové účely, podnikateľské účely, prenájom 
tretím osobám...), ktoré nám protokolom zo dňa 27.01.1993 Hlavné mesto SR Bratislava 
zverilo do správy.  
1) športová hala Gercenova 2, nájomca Pavol Záhradný 

      2) športová hala Znievska 1/a, nájomca GYM 1, s.r.o.  
      3) športová hala Wolkrova 47, nájomca GYM, s.r.o. 
      4) športová hala Prokofievova, nájomca Roman Šulák 
                                                                                                Termín: 15.3.2011 
 
 
 
 


