
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka 

na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 

 

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. januára 2020 do 30. júna 2020                     

s nasledovným zameraním: 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov zistených pri mimoriadnej kontrole Kultúrnych zariadení 

Petržalka v I. polroku 2018 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu výdavkovej časti rozpočtu za 

rok 2019 na vybranom oddelení/referáte Miestneho úradu mestskej časti  

Bratislava – Petržalka 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu hospodárenia v dvoch 

vybraných materských škôlkach za rok 2019 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vykonať tematickú kontrolu hospodárenia 

s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho úradu za vybrané obdobie 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu 

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

2019 

 

6) 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 záverečného účtu mestskej časti  

Bratislava - Petržalka za rok 2019 pred jeho schválením 

 

7) 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. júla 2020 do 31. decembra 2020 

 

8) 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 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2019 prijalo uznesenie č. 166 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e  

 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka na obdobie od 

1. januára 2020 do 30. júna 2020, doplnený uznesením:  

 

 kontrola miestneho podniku VPS verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží, 

uzatvorených zmlúv, spolu s preverením pracovných zmlúv zamestnancov VPS (zdvojené 

zmluvy – Miestny úrad a Miestny podnik) stav ku dňu 19.12.2019,  

 vypustenie bodu 1.  

 


