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Bratislava,  december 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 

 
 
 

N ávr h  
plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2014 
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   na   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
návrh plánu kontrolnej činnosti  
miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2014  
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór 

 - v materiáli 

  
 
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór 
 

 - návrh uznesenia 
- návrh plánu kontrolnej činnosti 

 
 



  



 
 
Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. 
polrok 2014 
 



MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 

na I. polrok 2014 
 
 
 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 1. polroka 2014“  nasledovne: 
 
  V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov, vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu 
“Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2013“ 

 
 V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť  miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu 
vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 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 31.12.2013“ 

 
 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 záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2013“  

 
 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 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  za II. polrok 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 mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na II. polrok 2014“ 

 
 Vykonať „Komplexnú kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so zameraním 

na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou 
literatúrou, evidenciu čitateľov za rok 2013“ v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica 
č. 10/a, Bratislava  

 
 Vykonať „Kontrolu príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova“ za rok 2013. 
 
 


