
MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 

na I. polrok 2017 
 
 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. polrok 2017“  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 za rok 2016“ 

 
 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 za rok 2016“ 

 
 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 31.12.2016“ 

 
 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 II. polrok 
2016“ 

 
 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 za rok 2016“  

 
 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 II. polrok 2017“ 

 
 Vykonať „Kontrolu všetkých materských škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska 

zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti  technického vybavenia, revíznych 
správ a dodržiavania prevádzkových predpisov“. 

 
 Vykonať „Kontrolu vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu“. 
 
 Vykonať “Kontrolu uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie 

hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou 
zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.“ 

 
 Vykonať „Kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov z vyhodnotenia 

písomných podaní, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti v prípadoch, 
ktoré nestrpia odklad“. 

 
 Zabezpečiť „Výkon činnosti zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 zo 

16.10.2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 


