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Informácia na rokovanie miestnej rady dňa 26. apríla 2016 

 
                                                                                                                         

S p r á v a   

o kontrole plnenia opatrení, prijatých na odstránenie a nápravu  

nedostatkov, zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku 

 

   

 V súlade s: 

- ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  

- Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2016 do 30. 

júna 2016, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č.  139 zo dňa 1. decembra 2015, 

- Poverením miestneho kontrolóra číslo 1/2016 zo dňa 8. januára 2016, 

vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra kontrolu plnenia opatrení, prijatých na 

odstránenie a nápravu nedostatkov, zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného 

poriadku. Kontrola bola vykonaná v čase od 12. januára 2016 do 16. februára 2016.  

      Cieľom kontroly bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci  splnili opatrenia, prijaté na 

odstránenie a nápravu nedostatkov, zistených pri  kontrole činnosti inšpektorov verejného 

poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, vykonanej útvarom miestneho 

kontrolóra v roku 2014 a dodržali termíny určené prednostom miestneho úradu.  

 

      Na základe písomného poverenia miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 1/2014 zo dňa 6. februára 2014 vykonal útvar miestneho kontrolóra v termíne od 12.  

februára 2014 do 3. apríla 2014 kontrolu činnosti inšpektorov verejného poriadku Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava. Pri kontrole boli zistené nedostatky.  

Z uvedeného dôvodu bola z vykonanej kontroly vyhotovená správa, ktorá bola dňa 3. apríla 

2014 prerokovaná s prednostom miestneho úradu.. V zmysle záverov prerokovania prijal 

prednosta miestneho úradu dňa 10. apríla 2014 tri opatrenia na odstránenie a nápravu 

nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 

      Kontrolou prijatých opatrení bolo zistené:  

 

Opatrenie č. 1 

Náplň práce inšpektorov verejného poriadku bude prehodnotená a upravená.   

       

                                                                                    T:  30. júna 2014 

        Z:  vedúca oddelenia 

                                                                                                    životného prostredia 

Plnenie   

Podrobnou kontrolou bolo zistené, že náplne práce inšpektorov verejného poriadku boli 

prehodnotené. Dňa 2. júna 2014 podpísali inšpektori verejného poriadku prepracované 

a  aktualizované pracovné náplne v zmysle opatrenia prijatého prednostom miestneho úradu. 

Sumarizácia zrealizovaných pracovných činností je písomne spracovaná osobitne každým 

inšpektorom verejného poriadku po ukončení pracovného týždňa.  

Z á v e r :  Opatrenie splnené   

 

 

 
 



2 

 

Opatrenie č. 2 

Zároveň bude doplnené technické vybavenie inšpektorov a bude im poskytnutý pre výkon 

činnosti počítač.  

                                                                                              T:  31. mája 2014 

        Z:  referát informatiky  

 

Plnenie  

Fyzickou kontrolou vykonanou dňa 21. januára 2016 bolo zistené, že v priestoroch kancelárie  

sa nachádzajú dva počítače, štyri pracovné stoly a kancelárske stoličky. Ďalej bolo zistené, že 

každý inšpektor verejného poriadku má k dispozícii služobný mobilný telefón. 

Dokumentovanie svojej činnosti zabezpečujú dvomi služobnými fotoaparátmi.                                                                                                       

Z á v e r :  Opatrenie splnené  

 
 

Opatrenie č. 3 

Dochádzka prostredníctvom elektronického dochádzkového systému miestneho úradu bude 

zrealizovaná v spolupráci s referátom personálnej práce a miezd tak, aby bola v súlade 

s Pracovným poriadkom.  

                                                                                              T:  31. apríla 2014 

        Z:  referát PPaM   

 

Plnenie  

Kontrolou evidencie dochádzky zamestnancov vedenej v počítačovom vybavení bolo zistené, 

že počnúc mesiacom máj 2014 zaznamenávali inšpektori verejného poriadku svoju dochádzku 

do práce  prostredníctvom elektronického dochádzkového systému miestneho úradu.                                                                                                      

Z á v e r :  Opatrenie splnené  

 

 

Z á v e r :  

 

      Pri kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri 

kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku bolo zistené, že jednotliví zodpovední 

zamestnanci miestneho úradu splnili všetky tri prijaté opatrenia v termínoch určených 

prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

      Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne 

zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu  na útvare 

miestneho kontrolóra.   

 

 

 

Bratislava 19. apríla 2016 

 

 

                                                                                                   Stanislav Fiala  

                                                                                                  miestny kontrolór 

 

 


