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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 01. júla 2008


Materiál číslo: 193/2008



K bodu:  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
               Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008______








Predkladá: 				       Návrh uznesenia: 

Miroslav Skovajsa		                   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
miestny kontrolór			       Bratislava-Petržalka 

					       s c h v a ľ u j e 

					       Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra
					       Mestskej časti Bratislava-Petržalka
					       na obdobie od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008


                 













Miestny kontrolór mestskej časti bratislava-Petržalka



Návrh plánu kontrolnej činnosti 
 útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008


V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008“ s týmto zameraním: 

	V súlade s ustanovením § 18 d ods. 2, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonať kontrolu zabezpečenia vymáhania pohľadávok Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o


	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 hospodárenia vybranej materskej školy v organizačnej pôsobnosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 


	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 opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri predchádzajúcich kontrolách v Základnej škole Černyševského č. 8, Bratislava  


	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 prenajímania nevyužívaných nebytových priestorov v objektoch Kultúrnych zariadení Petržalky


	V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písmeno a) zákona SNR 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 2008 do 30. júna 2008

	
	V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonať kontrolu pripravenosti  zabezpečenia a čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka


	V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonať kontrolu vyhotovenia vyúčtovania nájomného a služieb spojených s užívaním bytov za rok 2007 v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o



	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 stanovisku k návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti 


	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.  











