
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  jún 2009 
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Materiál 
na rokovanie miestnej rady                  dňa   16. 6. 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa   23. 6. 2009 
 
 

N áv r h 
plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto na II. polrok 2009 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Paulína Schmidtová
hlavná kontrolórka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať plán 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej 
kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto na II. polrok 2009 podľa predloženého 
návrhu 
 

 
 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 

 - v materiáli 

    
 
     
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 
 
 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh plánu kontrolnej činnosti  

 



NÁVRH   PLÁNU 
 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava -                     
Staré Mesto  na II. polrok 2009 

 
 

 
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009. 
 
2. Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním 

Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava  
- Staré Mesto vykonanou v r. 2007. 

 
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov – kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009. 
 
5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010-

2012. 
 
 
 
 
 
Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2009: 
 
 
 

mesiac P. 
č. Predmet kontroly 

7 8 9 10 11 12 
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva       

2. 
Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní 
zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou  

      

3. 
Kontrola splnenia opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených následnou fin. kontrolou  bež. výdavkov na MiÚ 

      

4. Kontrola poskytovania cestovných náhrad        
5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu       

 



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 len „zákon č. 369/1990 Zb.“) predkladám návrh plánu kontrolnej 
činnosti na II.  polrok 2009 s časovým harmonogramom. 
Za roky 1998 – 2008 bude vykonaná kontrola plnenia nesplnených uznesení v nadväznosti na 
Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
za roky 1998 – 2007 a rok 2008, ktorú miestne zastupiteľstva vzalo na vedomie uznesením č. 
24/2009 z 10.3.2009. Za I. polrok 2009 bude overené plnenie novoprijatých uznesení.  
Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním 
Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
bola zahájená v I. polroku 2009. Vzhľadom k tomu, že podľa  pozmeňovacieho poslaneckého 
návrhu bolo v pôvodnom predkladanom návrhu plánu na I. polrok 2009 zmenené kontrolované 
obdobie z pol roka na 2 roky, je na jej vykonanie potrebný dlhší čas. 
V roku 2007 bola vykonaná na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto následná 
finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na 
nápravu kontrolou zistených nedostatkov, predložil ich písomný zoznam a správu o ich splnení 
v súlade so Zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly z 8.1.2008. 
Podľa § 11 písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude vykonanou kontrolou overené 
splnenie prijatých opatrení. 
Kontrolou dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov bude preverené vyplácanie cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných 
pracovných cestách. 
 V súlade s § 18f ods. 1 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. bude vypracované odborné stanovisko 
k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010 - 2012. 
 
Správy o výsledkoch vykonaných kontrol budú predložené Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto po ich ukončení na jeho najbližšie zasadnutie.  
 



Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na  II. 
polrok 2009 
 


