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MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA   
 

Správa 
o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 
 Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na rok 2015 bol schválený uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15 zo dňa 20. januára 2015 na 
obdobie od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 a uznesením č. 91 zo dňa 23. júna 2015  na 
obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015.  
 V súlade s ustanoveniami § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a schválenými plánmi kontrolnej činnosti boli v roku 2015 
útvarom miestneho kontrolóra vykonané nasledovné kontroly:  
 
Kontrola príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie a vyberanie miestnej dane 
za psa   
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 1/2015 zo dňa 12. februára 2015 vykonal  
útvar miestneho kontrolóra kontrolu príjmovej časti rozpočtu, zameranú na vyrubovanie 
a vyberanie miestnej dane za psa v roku 2014. Kontrola bola zrealizovaná v čase od 16. 
februára 2015 do 16. marca 2015.  
Predmet následnej finančnej kontroly bol zameraný na preukázateľnosť výberu miestnej dane 
prostredníctvom rozhodnutia o vyrubení miestnej dane, evidenciu daňovníkov, správu 
miestnej dane, výber poplatkov za evidenčné známky psov, evidenciu pohľadávok 
a dodržiavanie normatívneho právneho aktu – zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 v znení neskorších predpisov.  
Kontrolou príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie a vyberanie miestnej dane za 
psa v roku 2014 bolo zistené, že v procese vyrubovania, evidovania a správy miestnej dane za 
psa bolo postupované v súlade s normatívnymi právnymi predpismi a všeobecne záväznými 
nariadeniami mestskej časti, až na proces uplatnenia zákonných sankčných mechanizmov. 
Následná finančná kontrola preukázala nedodržanie ustanovenia § 156 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa, ktorá bola dňa 16. apríla 2015 prerokovaná 
s prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V zmysle záverov 
prerokovania prijal prednosta miestneho úradu  opatrenie na odstránenie a nápravu 
nedostatkov zistených pri vykonanej kontrole. Správa o splnení prijatých opatrení bola 
doručená miestnemu kontrolórovi v stanovenom termíne dňa 12. októbra 2015. Správa 
o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  dňa 5. mája 2015 ako materiál č. 60/2015.   
 
Kontrola inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole Prokofievova 5, 
Bratislava  
V zmysle Poverenia miestneho kontrolóra číslo 2/2015 zo dňa 16. marca 2015 vykonal útvar 
miestneho kontrolóra kontrolu inventarizácie majetku Základnej školy Prokofievova 5, 
Bratislava za rok 2014. Kontrola bola vykonaná  v priestoroch základnej školy v čase od 18. 
marca 2015 do 20. apríla 2015. 
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Cieľom kontroly bolo zistiť, či pri vykonaní inventarizácie k 31. decembru 2014 boli 
dodržané príslušné právne predpisy, najmä ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
z roku 2012, ako i ďalšie súvisiace právne normatívne akty a usmernenie príslušných oddelení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
Na základe uskutočnenej kontroly inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole 
Prokofievova 5, Bratislava bolo zistené, že jednotliví zodpovední zamestnanci základnej 
školy postupovali pri výkone inventarizácie v súlade so  všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  a internými aktmi zriaďovateľa a základnej školy, platnými v kontrolovanej 
oblasti.  
Nakoľko kontrolou neboli zistené nedostatky, bol o jej výsledku, v súlade s ustanovením § 21 
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vyhotovený záznam.  
Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  dňa 5. mája 2015 ako materiál č. 61/2015.   
  
Kontrola plnenia opatrení  prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených 
pri kontrole vykonanej útvarom miestneho kontrolóra v roku 2013 v Bytovom podniku 
Petržalka, s.r.o. 
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 3/2015 zo dňa 26. mája 2015 vykonal  útvar 
miestneho kontrolóra kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu 
nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v roku 2013 v Bytovom podniku Petržalka, 
s.r.o.  Kontrola bola vykonaná  v priestoroch bytového podniku  v čase od 1. júna 2015 do 30. 
júna 2015. Zámerom kontroly bolo zistiť stav splnenia jednotlivých opatrení prijatých 
konateľom bytového podniku na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených útvarom 
miestneho kontrolóra pri kontrole vykonanej v roku 2013. Kontrolou plnenia 7 opatrení 
prijatých  na odstránenie a  nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly v roku 2013 
v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o. bolo zistené, že : 
   -  2 opatrenia boli splnené (č. 6 a č. 7) 
   -  1 opatrenie bolo splnené po termíne určenom konateľom bytového podniku (č. 1) 
   -  1 opatrenie sa plní (č. 3)  
   -  3 opatrenia boli splnené čiastočne (č. 2, č. 4 a č. 5).  
Na základe uvedených skutočností bola o výsledku kontroly vyhotovená Správa,  ktorá bola 
dňa 16. júla 2015 prerokovaná s prokuristkou bytového podniku. V zmysle záverov 
prerokovania boli v stanovenom termíne prijaté  tri opatrenia na odstránenie a nápravu 
zistených nedostatkov. Správa o splnení prijatých opatrení bola miestnemu kontrolórovi 
písomne predložená v stanovenom termíne dňa 19. novembra 2015.  
     Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 22.  septembra 2015 ako materiál č.86/2015.   
 
Kontrola – audit na personálne a technické vybavenie Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka  
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 4/2015 zo dňa  20. júla 2015 vykonal útvar 
miestneho kontrolóra kontrolu personálneho a technického vybavenia Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka za obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2015. 
Predmet kontroly bol spresnený po konzultácii s predkladateľom návrhu kontroly a I. 
zástupcom starostu. Kontrola bola vykonaná v čase od  21. júla 2015 do 21. augusta 2015. 
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Cieľom kontroly v technickej oblasti bolo zistiť, či sa odpisovaný dlhodobý hmotný majetok, 
zložený zo samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, dopravných 
prostriedkov, drobného a ostatného dlhodobého majetku, nachádza v priestoroch MP VPS a je 
riadne evidovaný v príslušnom charaktere, množstve, stave a cene. Ďalším zámerom kontroly 
v technickej oblasti bolo overenie spôsobu vyradenia majetku za obdobie od 1. januára 2014 
do 30. júna 2015.  Kontrola v personálnej oblasti sa zamerala na personálne zabezpečenie 
v zmysle organizačného poriadku a pracovného poriadku, evidenciu pracovného času 
a dochádzky zamestnancov a fyzických osôb, pracujúcich na základe dohôd mimo 
pracovného pomeru.  
 Vykonanou kontrolou technického a personálneho vybavenia Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka neboli v kontrolovanom období zistené nedodržania 
normatívnych právnych aktov, interných aktov a Zásad hospodárenia s majetkom. Skutočná 
majetková podstata príspevkovej organizácie zodpovedá evidenčnému stavu, pričom 
skontrolovaný majetok bol úplný a nerozobratý. Kontrola účtovných a pomocných účtovných 
kníh (hlavnej knihy, knihy faktúr, pokladničnej knihy) nepreukázala zakúpenie majetku, ktorý 
by nebol súčasťou majetkovej evidencie. Vyradenie majetku za kontrolované obdobie bolo 
riadne zdokladované i odsúhlasené a spôsobu vyradenia predchádzal súhlas riaditeľa.  
Služobný majetok zamestnancov ako aj bývalého riaditeľa bol riadne preverený a jeho 
skutočná prítomnosť bola preukázateľná. Pri výkone kontroly neboli zistené osoby, ktoré by 
nemali s MP VPS pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pomer. Taktiež neboli zistené 
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali nevyplateniu mzdy alebo odmeny za vykonanú prácu 
a absenciu evidencie dochádzky zamestnancov a fyzických osôb pracujúcich na základe 
dohody o pracovnej činnosti.  
 Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 22.  septembra 2015 ako materiál č.87/2015.   
 
 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených 
pri kontrole dokladovania dodávateľských faktúr v Miestnej knižnici Petržalka   
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 5/2015 zo dňa 12. augusta 2015, vykonal  
útvar miestneho kontrolóra kontrolu plnenia opatrení, prijatých na odstránenie a nápravu 
nedostatkov, zistených pri kontrole dokladovania dodávateľských faktúr v Miestnej knižnici 
Petržalka (ďalej miestna knižnica). Kontrola bola vykonaná v čase od 17. augusta 2015 do 18. 
septembra 2015.  
Cieľom kontroly bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci miestnej knižnice splnili opatrenia, 
prijaté na odstránenie a nápravu nedostatkov, zistených pri  kontrole dokladovania 
dodávateľských faktúr, vykonanej útvarom miestneho kontrolóra v roku 2014 a dodržali 
termíny určené riaditeľkou miestnej knižnice.  
Na základe písomného poverenia č. 4/2014 zo dňa 7. júla 2014 vykonal útvar miestneho 
kontrolóra v termíne od 9. júla 2014 do 15. augusta 2014 v Miestnej knižnici Petržalka, 
Kutlíkova 17, Bratislava, kontrolu  výdavkovej časti rozpočtu, zameranú na dokladovanie 
dodávateľských faktúr uhradených v I. polroku 2014. Pri kontrole boli zistené viaceré 
nedostatky formálneho i vecného charakteru. Z uvedeného dôvodu bola z vykonanej kontroly 
vyhotovená správa, ktorá bola dňa 26. augusta 2014 prerokovaná s riaditeľkou a vedúcou 
útvaru ekonomiky miestnej knižnice. V zmysle záverov prerokovania prijala riaditeľka 
miestnej knižnice dňa 29. septembra 2014 šesť opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov 
zistených pri výkone kontroly. Správa o splnení prijatých opatrení bola písomne doručená 
v stanovenom termíne dňa  29. januára 2015. 
 Kontrolou plnenia 6 opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov, 
zistených pri výkone kontroly v miestnej knižnici bolo zistené, že všetky opatrenia boli 
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zodpovednými zamestnancami splnené v termínoch stanovených riaditeľkou miestnej 
knižnice.     
 Správa o vykonanej kontrole bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 27.  októbra 2015 ako materiál č. 110/2015.   
 
Kontrola vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 
v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov  
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 6/2015 zo dňa  28. septembra 2015 vykonal 
útvar miestneho kontrolóra kontrolu vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu 
parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších 
predpisov. Kontrola bola uskutočnená v období od 1. októbra 2015 do 6. novembra 2015.  
Kontrola bola zameraná na postupy zamestnancov a súčinnosť príslušných oddelení 
a referátov miestneho úradu pri vybavovaní prijatých žiadostí o vydanie povolenia k trvalému 
parkovaniu za I. polrok 2015 v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  
 Kontrolou vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 
miesta v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 o miestnych daniach v znení 
neskorších predpisov v prostredí miestneho úradu bolo v procese prijímania, evidovania 
a vybavovania žiadostí zistené nedodržanie ustanovenia čl. 2 ods. 2.1. Zásad pre vydávanie 
povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta, a to priznaním parkovacieho miesta fyzickej 
osobe, ktorá nemala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 Na základe uvedenej skutočnosti bola o výsledku kontroly vyhotovená Správa, ktorá  
bola dňa 12. novembra 2015 doručená prednostovi miestneho úradu. Dňa 1. decembra 2015 
bolo doručené miestnemu kontrolórovi Stanovisko starostu mestskej časti k vyhotovenej 
Správe. Prerokovanie Správy bolo s prednostom miestneho úradu uskutočnené dňa 14. 
decembra 2015. V zmysle záverov prerokovania bolo dňa 12. januára  2016 prijaté opatrenie 
na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku. Písomná správa o splnení opatrenia bude 
písomne doručená miestnemu kontrolórovi v termíne do 29. apríla 2016.   
 Správa o vykonanej kontrole bude predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. marca 2016 ako materiál č. 150/2016.    
 
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. 
Na základe Poverenia miestneho kontrolóra číslo 7/2015 zo dňa  2. decembra 2015, vykonal  
útvar miestneho kontrolóra kontrolu preberania spisovej agendy vo veci vymáhania starých 
pohľadávok mestskej časti Bratislava-Petržalka. Kontrola bola uskutočnená v období            
od 3. decembra 2015 do 31. decembra 2015. Zámerom kontroly bolo zistiť, či preberanie 
starých pohľadávok je zo strany zmluvných partnerov vykonávané v súlade platnými 
zmluvami o poskytovaní právnych služieb, uzatvorenými medzi mestskou časťou Bratislava-
Petržalka a Advokátskou kanceláriou JUDr. Milana Guťana, s.r.o. a v zmysle neskoršie 
uzatvorených zmlúv a  dodatkov k činnosti poskytovateľa právnych služieb. Následne sa 
fyzická kontrola zamerala na skutočné uloženie spisových dokumentov v archíve miestneho 
úradu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že preberanie spisových dokumentov bolo 
uskutočnené v termíne, v zmysle platnej Zmluvy  o poskytovaní právnych služieb a dodatku 
č. 1 k Zmluve. O odovzdaní a prevzatí spisových dokumentov boli vyhotovené protokoly.   
 Správa o vykonanej kontrole bude predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 15. marca 2016 ako materiál č. 151/2016.     
 Kontrolná činnosť v roku 2015 bola vykonávaná v súlade s ustanoveniami o 
kontrolnej činnosti, ktoré stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásady kontrolnej činnosti schválené Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ďalším podkladovým dokumentom 
k výkonu kontrolnej činnosti boli plány kontrolnej činnosti, schválené miestnym 
zastupiteľstvom.  
 
      V roku 2015 bolo vykonaných celkom 7 kontrol,  zameraných na kontrolu : 

- vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa,  
- inventarizácie majetku vo vybranej základnej škole  
- plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov vo vybranej 

rozpočtovej organizácii a v obchodnej spoločnosti mestskej časti,  
- personálneho a technického vybavenia príspevkovej organizácie mestskej časti, 
- vybavovania žiadostí o povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta,  
- preberania spisovej agendy vo veci vymáhania pohľadávok od poskytovateľa 

právnych služieb.  
 
 Na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 20. januára 2015 boli predložené tri správy 
o kontrolách, ktoré boli vykonané ešte v roku 2014, a to Správa o kontrole vedenie evidencie 
majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole Černyševského 8, 
Správa o kontrole pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a Správa o kontrole prenájmov nebytových priestorov vo vybraných základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.   
 
V  roku 2015 miestny kontrolór okrem uvedených správ o vykonaných kontrolách vypracoval 
a predložil miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti: 

• podľa § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  zmien  a doplnkov Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2018, ako súčasť materiálu č. 
1/2015. Odborné stanovisko vzalo na vedomie miestne zastupiteľstvo dňa 20. januára 
2015 uznesením č. 4/2015,  

• podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  zmien a doplnkov Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. januára 2015 do 30. júna 2015, ako 
materiál č. 8/2015,  ktorý bol schválený uznesením č. 15/2015 dňa 20. januára 2015,  

• podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien  a doplnkov Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014. Správa bola  prerokovaná 
dňa 24. februára 2015 ako materiál č. 14/2015 a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Petržalka ju vzalo na vedomie uznesením č. 38/2015, 

• podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien a doplnkov Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu a finančného 
usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014  pred jeho schválením, na 
rokovanie dňa 23. júna 2015, ako súčasť materiálu č. 85/2015, schváleného uznesením  
č.  71/2015,  

• podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  zmien a doplnkov Návrh plánu kontrolnej činnosti  miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. júna 2015 do 31. decembra 2015, 
ako materiál č. 67/2015,  ktorý bol schválený uznesením č. 91/2015 dňa 23. júna 2015,  

• Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-
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Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018, ako súčasť materiálu č. 131 ktorý bol 
schválený uznesením č. 130/2015, 

• Podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratného zdroja 
financovania na rokovanie dňa 1. decembra 2015 ako súčasť materiálu č. 132/2015 ktorý 
bol schválený uznesením č. 131/2015. 

• Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  zmien a doplnkov Návrh plánu kontrolnej činnosti  miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016, ako 
materiál č. 127/2015,  ktorý bol schválený uznesením č. 139/2015 dňa 1. decembra 2015.  

 
 Útvarom miestneho kontrolóra boli vykonané všetky kontroly v súlade s polročnými 
plánmi kontrolnej činnosti, schválenými miestnym zastupiteľstvom na rok 2015.  
Z vykonaných sedem kontrol boli štyri kontroly ukončené v súlade s ustanovením § 21 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a čl. 10 Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka záznamom, to znamená, že kontrolou nebolo zistené porušenie 
zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Tri kontroly boli ukončené v súlade 
s ustanoveniami § 16 a § 17 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 8 Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka vyhotovením správy, nakoľko kontrolované 
subjekty nedodržali platné právne predpisy a interné normatívne akty. V prípadoch 
vyhotovenia správy o kontrole boli na základe prerokovania prijaté opatrenia na odstránenie 
a nápravu zistených nedostatkov.  
 Miestny kontrolór v priebehu roka 2015 v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. f) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytol súčinnosť 
pri výkone kontroly hospodárenia mestskej časti Bratislava-Petržalka realizovanej NKÚ SR. 

 V rámci kontrolnej činnosti v roku 2015 sa miestny kontrolór v súčinnosti 
s odbornými oddeleniami a referátmi miestneho úradu zaoberal aj prešetrovaním podaní 
občanov vo veci žiadosti o odkúpenie bytu a údržby zelene. V spolupráci s mestskou políciou 
riešil sťažnosť adresovanú priamo miestnemu kontrolórovi. Vypracoval Smernicu 
o oznamovaní protispoločenskej činnosti, požiadal Ministerstvo financií SR o metodické 
usmernenie k zákonu o miestnych daniach, pripomienkoval návrh nového zákona  o finančnej 
kontrole a audite, spolupracoval s finančným oddelením pri príprave IRA o vymáhaní 
pohľadávok mestskej časti. Pripomienkoval tiež návrh VZN  o školských obvodoch 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, VZN o 
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a VZN o 
poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách. Začiatkom roka 2015 miestny kontrolór poskytol na základe požiadania 
materiály z kontrol vykonaných v roku 2014 audítorskej spoločnosti vykonávajúcej audit 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Miestny kontrolór sa počas roka 2015 zúčastňoval aj : 
- porád prednostu miestneho úradu s vedúcimi oddelení a referátov, 
- rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, 
- rokovaní komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom,  
- prerokovaní návrhov rozpočtu a plnenia rozpočtu,  
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- zasadnutí Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných 
kontrolórov miest a obcí Slovenska, 

- stretnutí s poslancami miestneho zastupiteľstva.  


