
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 
 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej 

kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka  na obdobie od 1. júla 2022  

do 31. decembra 2022“ s týmto zameraním : 

Kontrolná činnosť 

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

o obecnom zriadení: 

1. Kontrola vybraných nájomných zmlúv za pozemky 

a) evidencia zmlúv a ich archivácia  

b) postup prehodnocovania nájomných zmlúv v zmysle zásad 

hospodárnosti. 

2. Kontrola vybavovania podnetov na opravy chodníkov, budov a pod. 

v správe MČ Bratislava-Petržalka 

a) evidencia podnetov na konkrétny majetok 

b) pasportizácia opráv podľa jednotlivého nehnuteľného majetku. 

3. Kontrola účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných 

prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom 

na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-

Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021. 

Ostatné 
kontroly 

• Kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta,  

ak vec neznesie odklad (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

Iná činnosť 

Príprava, tvorba 
odborných 
materiálov a iné 
činnosti 

4. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko  

k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na  rok  2023 (§ 

18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov).  

5. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu  Návrh  plánu 

kontrolnej  činnosti  miestnej kontrolórky  na obdobie  od 1. januára 

2023 do 30. júna 2023 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

6. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol 

(uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 56 zo dňa 26. marca 2019). 

7. Vybavovanie podnetov prijatých v súvislosti so zákonom č. 54/2019 Z. 

z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 


