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MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 

 

 

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

v znení neskorších predpisov predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti  miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2013 do 31.  decembra  

2013 s  nasledovným  zameraním : 

 

 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno 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 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 2014 

 

 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno 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 2014 do 30. júna 2014 

 

 V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písmeno 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 pri kontrole v Miestnom podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka v mzdovej oblasti 

 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať kontrolu dodržiavania zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a dodatkov 

vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať tematickú kontrolu výdavkovej 

časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných 

rozpočtových  položiek, programov a podprogramov oddelenia sociálnych vecí Miestneho 

úradu 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov   

 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra bol schválený uznesením miestneho 

zastupiteľstva č. 368 zo dňa 25. júna 2013. 

 

Bratislava 1. júla 2013                                                                

                                                                                                    Stanislav Fiala  

                                                                                                   miestny kontrolór  


