
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, jún 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 18.06.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 25.06.2013 

 
 
 
 

N á v r h  
plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013 
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru 
miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 - návrh uznesenia 
- návrh plánu kontrolnej činnosti 

 
  



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
 
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
na II. polrok 2013 
 



 
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–STARÉ MESTO 

 
 
 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava–Staré Mesto 

na II. polrok 2013 
 
 
 
 
 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 
miestneho kontrolóra na obdobie II. polroka 2013“  nasledovne: 
 
 
• V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 
„Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2014 – 2016“. 

 
• Na základe uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2011 

z 2.11.2011 vykonať a predložiť miestnej rade „vyhodnotenie plnenia uznesení miestnej 
rady za I. polrok 2013“. 

 
• V súlade s ustanovením § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonať a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu „Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2013“. 

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

zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 
„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2014“. 

 
• Vykonať „Kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ za rok 2012. 

 
• Vykonať „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova“ za rok 2012. 
 
 
 
 
 
 


