
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 
 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 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-Petržalka na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019                  
s nasledovným zameraním: 

 
 
1. 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 použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 
 

2. 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 služieb 
 

3. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení               
v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať kontrolu vybavovania sťažností 
a petícií príslušnými oddeleniami za vybrané obdobie a kontrolu splnenia príslušných 
opatrení  
 

4. V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu inventarizácie majetku 
a záväzkov a ich rozdielov za rok 2018 vo vybranej organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu stanovisko k návrhu rozpočtu na  rok  2020 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  miestneho kontrolóra  na obdobie  
od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 
 

7. Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada 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 
 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra bol schválený uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 112 zo dňa 25. júna 2019. 
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Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. júna 2019 prijalo uznesenie č. 92  časť b)  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
b. ž i a d a 
Miestneho kontrolóra o vykonanie kontroly súladu zo zákonom „Zákazky na kosenie“, 
konkrétne jej rozdelenie na viac častí. 
 

Táto kontrola bude vykonaná v II. polroku  2019. 


