
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 
 
 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 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. júla 2010 do  
31. decembra  2010“ s  nasledovným  zameraním : 
 
• 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 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. 
januára 2011 do 30. júna 2011 

 
• 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 uzavretých 
zmlúv o nájme nebytových priestorov v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb 
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 sťažností 
a petícií príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka za 
obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010      

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať tematickú kontrolu výdavkovej 
časti rozpočtu zameranej na dokladovanie dodávateľských faktúr uhradených v roku 2009 
vo vybranej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-
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   

 
Bratislava 07. júna 2010                                                   
 
 
 
                                                                                                            Stanislav Fiala 
                                                                                                           miestny kontrolór 


