
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŢALKA 

 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 

 

 

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

v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019                     

s nasledovným zameraním: 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu správnosti metodického 

postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petrţalka 

a  pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Petrţalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom 

sluţieb školám a školským zariadeniam Petrţalka a Základnými školami. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania ţiadostí o vydanie 

povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu zameranú na správnosť, 

úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v Stredisku sociálnych sluţieb. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2017 vykonať kontrolu spôsobu 

výberu a pouţitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predloţiť Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2018. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predloţiť miestnemu 

zastupiteľstvu stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-

Petrţalka za rok 2018 pred jeho schválením. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predloţiť miestnemu 

zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie            

od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019. 

 



 Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to poţiada miestne zastupiteľstvo alebo 

starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5. februára 2019 uznesením č. 34 

schválilo plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petrţalka so 

zmenami prijatými autoremedúrou a schválenými zmenami:   

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu v Športových zariadeniach 

Petrţalky, s.r.o. 

 

 Vykonať kontrolu vyúčtovania dotácií jednotlivých ţiadateľov, ktorým bola dotácia 

poskytnutá v rok 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké 

športové kluby. Vykonanie kontroly na obdobie od 1.1.2019 do 31.6.2019. 

 

Presun kontroly zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných 

dokladov v Stredisku sociálnych sluţieb na 2. polrok 2019. 

 

Presun kontroly spôsobu výberu a pouţitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 

na 2. polrok 2019. 

 

 

 


