
D Ô V O D O V Á     S P R Á V A 
 
 
 

 V súlade s  § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej zákon č. 369/1990 Zb.) predkladám návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2008 s časovým harmonogramom. 
 
 V I. polroku 2007 bola vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania Opatrenia  
č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri 
vydávaní preddavkov z pokladne  a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za obdobie roku 2006. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na 
nápravu kontrolou zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení 
a o odstránení príčin ich vzniku. V súlade s § 11 písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bude následnou finančnou 
kontrolou overené splnenie prijatých opatrení. 
 

V súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. bude vykonaná kontrola dodržiavania 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. 
apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
obdobie roku 2007, ktorou bude preverené najmä dodržanie podmienky zúčtovania 
poskytnutých dotácií a ich použitie v súlade s účelom ich poskytnutia (§ 2 ods. 8 a 9 VZN). 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2005         

z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze 
vymedzuje účel, podmienky a uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej finančnej 
pomoci. Kontrolou bude preverené, či za rok 2007 boli jednorazové finančné výpomoci 
poskytnuté v súlade s citovaným všeobecne záväzným nariadením. 
 

Správy o výsledkoch vykonaných kontrol budú predložené miestnemu zastupiteľstvu 
po ich ukončení na jeho najbližšie zasadnutie, rovnako ako aj Správa o stave plnenia uznesení 
za roky 1998 – 2007 a Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007. 
 

V súlade s § 18f ods. 1, písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. bude vypracované odborné 
stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007. 
 
  
 
 
  
 
   
 
 
 

 
 


