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miestny kontrolór mestskej časti 
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o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2011 



S p r á v a 
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto za rok 2011 
 

 
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov má kontrolór predložiť do miestneho zastupiteľstva 1x ročne „Správu 
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za uplynulý rok“. 

V roku 2011, konkrétne k 01.01.2011 začalo plynúť funkčné obdobie pre nového 
miestneho kontrolóra, ktorý bol zvolený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 168/2010 zo dňa 2.11.2010. 

Miestny kontrolór v roku 2011 vykonával činnosť v rámci Útvaru miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa predložených plánov na I. a II. 
polrok 2011. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo uzneseniami č. 26/2011 z 26.04.2011 a č. 
56/2011 zo 14.06.2011 nasledovne: 

 
 
I. polrok 2011 

 
1. 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 2010“. 

 
2. 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 2010“ 

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

v znení neskorších predpisov a podľa čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu plnenia 
uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 
4. 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 2010“. 

 
5. 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 
2011. 

 
6. ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava – „Kontrola 

správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou“. 
 

7. MŠ Búdková – „Kontrola príjmov a výdavkov“ 
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II. polrok 2011  
 

1. 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 2012 – 2014“. 

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

v znení neskorších predpisov 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“. 

 
3. V súlade s ustanovením  § 18f, ods., 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 
2012“. 

 
4. V súlade s uznesením č. 7/2011 Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj 

a životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
zo dňa 16.3.2011 preveriť „Postup verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou 
Vepos, s.r.o.“ 

 
5. V súlade s uznesením č. 29/2011 Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

vykonať „H ĺbkovú kontrolu finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii 
Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31.decembra 2010“. 

 
I. polrok 2011 

 
I. 1. „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010“ 

 V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 
2010. Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 26.04.2011. 

Nakoľko sa k 31.12.2010 skončilo obdobie miestnej (hlavnej) kontrolórky, správa 
uvádza jej činnosť v príslušnom roku. Správu vypracoval už nový miestny kontrolór. Miestne 
zastupiteľstvo ju zobralo uznesením č. 27/2011 na vedomie. 
 

I. 2.  „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2010“ 
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 bola predložená v súlade s § 18d 

ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
V roku 2010 riešil problematiku sťažností a petícií v zmysle platného organizačného 

poriadku Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváleného uznesením č. 125/2008, 
Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 91/2009 a Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 
123/2009 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. V danom roku referát prijal a zaevidoval 57 sťažností a 7 petícií. Pri ich riešení 
postupoval podľa zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a „Zásad postupu pri 
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických 
osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto“ (ďalej len „zásady“)“ prijatých uznesením č. 91/2007 zo 16.10.2007. Dňa 
1.2.2010 nadobudol účinnosť zák. č. 9/2010 o sťažnostiach zo 4.12.2009. V zmysle § 26 ods. 
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3 spomenutého zákona bola mestská časť povinná upraviť vnútorným predpisom vybavovanie 
sťažností v podmienkach mestskej časti do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, 
teda do 31.7.2010. Z tohto dôvodu Rozhodnutím č. 21/2010 z 29.7.2010 „O postupe pri 
vybavovaní sťažností“ (ďalej len „rozhodnutie“) starosta mestskej časti určil postup pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach mestskej časti. Účinnosť tohto Rozhodnutia bola 
stanovená na 1.8.2010 a od tohto dátumu bola stanovená aj povinnosť podľa neho aj 
postupovať. Z hore uvedeného vyplýva, že z celkového počtu sťažností za r. 2010 sa malo 
riešiť 31 podľa zásad a 26 podľa rozhodnutia.  

Problematika petícií nebola upravená na podmienky mestskej časti, a tak sa celý 
proces vybavovania riadil  podľa zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov – 
zákona o petičnom práve z 27.3.1990. 

V roku 2010 bolo na miestny úrad doručených 57 sťažností a 7 petícií. Pre ilustráciu 
uvádzam počty doručených sťažností a petícií: 

4. volebné obdobie: 
rok 2003 –   194 sťažností,  6 petícií 
rok 2004 –   203 sťažností,  6 petícií 
rok 2005 –   164 sťažností,  9 petícií 
rok 2006 –   121 sťažností;  8 petícií 
5. volebné obdobie:  
rok 2007 –     78 sťažností,  8 petícií 
rok 2008 –    93 sťažností,  6 petícií 
rok 2009 –     48 sťažností,  3 petície 
rok 2010 –     57 sťažností.  7 petícií 
Správu o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2010 zobralo na vedomie miestne 

zastupiteľstvo dňa 26.04.2011 uznesením č. 29/2011. 
 
I. 3. „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto“ (k 31.12.2010) 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené uznesenia 
za obdobie rokov 1998 až I. polrok 2010  a všetky novoprijaté uznesenia v II. polroku 2010. 
Spolu bolo vyhodnotených 118 uznesení v skladbe: 

Uznesenia – splnené      58 
Uznesenia – nesplnené    48 
Uznesenia – zrušené       2 
Uznesenia – pozastavené      3 
Uznesenia – priebežne plnené     3 
Uznesenia – stratená platnosť      4 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (k 31.12.2010) na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 26.04.2011, ktoré ho svojím uznesením č. 28/2011 zobralo na vedomie. 
 

I. 4. „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010“ 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14.06.2011 schválilo uznesením č.  

41/2011 záverečný účet mestskej časti za rok 2010. V rámci prerokovaného materiálu bolo 
predložené aj stanovisko miestneho kontrolóra v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 
369/1990 Zb. v z.n.p. Ako sa v stanovisku uvádza, návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 
dní pred prerokovaním spôsobom obvyklým v mestskej časti (na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mestskej časti), aby sa k nemu mohli občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná 
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povinnosť podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
V súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. miestny kontrolór odporučil po prerokovaní 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto schváliť záverečný účet za 
rok 2010 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 
  

I. 5. „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2011“ 
V súlade s ustanovením  § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 26.04.2011 návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. 
polrok 2011. Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 26/2011. 
 

I. 6. „Kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou“  - 
ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava 

 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na I. polrok 2011 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 26/2011 
z 26.04.2011 bola vykonaná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania 
s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole Dr. Milana Hodžu s materskou školou, 
Škarniclova 1, Bratislava. 
 Kontrolovaným obdobím bol I. štvrťrok 2011 a výkon kontroly prebiehal v čase máj – 
jún 2011. 
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 1/2011 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Nakoľko kontrolovaný subjekt má právnu subjektivitu, správa bola 
prerokovaná s jej štatutárom (riaditeľkou ZŠ), ktorému bolo umožnené podať v určenom 
termíne námietky. Z jej prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 1/2011 o prerokovaní 
správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade 
s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto 
v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy. 
 Správa bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava -  Staré Mesto dňa 13.09.2011, ktoré ju uznesením č. 83/2011 zobralo na vedomie. 
 Riaditeľka školy v stanovenom termíne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
Tieto aj splnila, o čom miestneho kontrolóra informovala v Správe o splnení prijatých 
opatrení na odstránenie nedostatkov z 28.10.2011. 

 
I. 7. „Kontrola príjmov a výdavkov“ – MŠ Búdková 

 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na I. polrok 2011 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 26/2011 
z 26.04.2011 bola vykonaná kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole Búdková 21, 
Bratislava. 
 Kontrolovaným obdobím bol I. štvrťrok 2011 a výkon kontroly prebiehal v čase máj – 
jún 2011. 
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 2/2011 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. nakoľko Materská škola nemá právnu subjektivitu, bola správa 
prerokovaná s prednostom miestneho úradu (v.z. vedúceho odd. školstva) a so správou boli 
oboznámení aj vedúci oddelení, ktorých sa uvedená problematika týkala, konkrétne s ved. 
odd. finančného, odd. majetkového a investičného, ako aj s riaditeľkou materskej školy. Z jej 
prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 2/2011 o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené 
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prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť 
a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy. 

Správa bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto dňa 13.09.2011, ktoré ju uznesením č. 84/2011 zobralo na vedomie. 
 
 
II. polrok 2011  
 

II. 1 . „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na roky 2012 – 2014“ 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 123/2011  zo dňa 20.12.2011 v časti A schválilo 
rozpočet mestskej časti na r. 2012 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na 
roky 2013 a 2014, ku ktorým bolo miestnym kontrolórom v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. 
č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko. 

Stanovisko je formálne rozdelené na 4 časti, ktoré vyjadrujú súlad s právnymi 
predpismi, proces tvorby rozpočtu, porovnanie rozpočtov od r. 2005 s uvedeným počtom 
zmien a reálnej skutočnosti. Je členené na vyčíslenie príjmov a výdavkov. V poslednej časti  
„D. zhrnutie“ miestny kontrolór konštatuje súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, odporúča dôsledné sledovanie vybraných oblastí a končí konštatovaním: „Na 
základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2012 a návrhy 
rozpočtov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 a 2014 vziať na vedomie“. 
 

II. 2. „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k 30.06.2011 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto čl. 10 ods. 4. Kontrolované boli nesplnené uznesenia 
za obdobie rokov 1998 až 2010 a všetky novoprijaté uznesenia v I. polroku 2011. Spolu bolo 
vyhodnotených 90 uznesení v skladbe: 

Uznesenia – splnené      20 
Uznesenia – nesplnené    45 
Uznesenia – zrušené     15 
Uznesenia – pozastavené      0 
Uznesenia – priebežne plnené     6 
Uznesenia – stratená platnosť      4 
Uvedené údaje boli predložené v Správe o stave plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 30.06.2011 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva 13.09.2011, ktoré ho svojím uznesením č. 85/2011 zobralo na vedomie. 

 
II. 3. „ Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2012“. 

V súlade s ustanovením  § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. miestny kontrolór vypracoval a predložil miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 14.06.2011 návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. 
polrok 2012. Plán zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 56/2011. 
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II. 4. „ Postup verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o.“ 
V súlade s uznesením č. 7/2011 Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj 

a životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 
16.3.2011 a v zmysle schváleného plánu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na II. polrok 2011 bola vykonaná kontrola postupu verejného obstarávania 
a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. 

Kontrolu vykonal Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór.  
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 4/2011 o výsledku preverenia 

postupu VO a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. Vzhľadom na skutočnosť, že miestne 
zastupiteľstvo svojimi uzneseniami č. 116/2007 z 11.12.2007, resp. uznes. č. 124/2008 zo dňa 
04.11.2008 odňalo majetok, zrušilo rozpočtovú organizáciu bez určenia nástupcu, v súlade s § 
21 ods. 13 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, som predmetnú správu prerokoval s p. starostkou ako 
štatutárom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

II. 5. „H ĺbková kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii 
Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31.decembra 2010“. 

V súlade s uznesením č. 29/2011 Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 56/2011 zo 
14.6.2011  a v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na II. polrok 2011 bola vykonaná hĺbková kontrola finančného hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto. 

Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol II. polrok 2008, roky 2009 a 2010. 

Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 3/2011 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Správa bola prerokovaná so štatutárnou zástupkyňou, ktorej bolo 
umožnené podať v určenom termíne námietky. Z jej prerokovania bola vypracovaná 
Zápisnica č. 3/2011 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere 
zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný 
orgán formou správy. 
 
III.  Činnosť miestneho kontrolóra v r. 2011 mimo schváleného programu: 

Miestny kontrolór sa zúčastňoval v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacích 
poriadkov miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na ich rokovaniach. Na týchto 
rokovaniach predkladal svoje materiály, ale sa aj aktívne vyjadroval hlasom poradným 
k ostatným prerokovaným materiálom.  
Pravidelne sa zúčastňoval na rokovaniach Komisie pre nakladanie s majetkom a  financie. 
Pravidelne sa zúčastňoval na operatívnych poradách starostu, kde preventívne zaujímal 
stanoviská k prerokovaným témam. 
Zúčastňoval sa na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia 
hlavných kontrolórov miest a obcí SR. 
Spolupracoval s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných noriem 
úradu.  
Zúčastňoval sa na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hlavných 
kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi: 
04.02.2011 - Devínska Nová Ves 
  téma: „Zmeny legislatívy v činnosti samosprávy k 01.01.2011“ 
25.03.2011 -  Rovinka 
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téma: „Slobodný prístup k informáciám a ochrana osobných údajov s ohľadom 
na zverejňovanie zmlúv, výkon kontroly“ 

05.-06.04.2011 – Podbanské 
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej 
samosprávy 

07.04.2011 -  Rovinka 
téma „Kontrolná pôsobnosť v územnej samospráve, riešenie sťažností, 
záverečný účet obce“ 

26.05.2011 -  Senec 
  téma: „Novela zákona o verejnom obstarávaní po 01.04.2011“ 
18.10.2011 - Bratislava 
  téma “Kontrola v príspevkových a rozpočtových organizáciách“ 
14.-15.11.2011 - Podbanské 

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej 
samosprávy 

25.11.2011-  Devínska Nová Ves 
  téma: „Zmeny legislatívy v činnosti samosprávy k 25.11.2011“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


