
 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 
 

 
 

S p r á v a 
o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2018 

 
 

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 2017 začalo nové šesťročné funkčné obdobie miestneho kontrolóra, ktorý bol 
zvolený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
161/2016 zo dňa 06.12.2016, ako aj činnosť Útvaru miestneho kontrolóra zriadeného 
23.06.2009 uznesením č. 56/2009.  

Činnosť miestneho kontrolóra v roku 2018 v rámci Útvaru miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola limitovaná podľa predložených a schválených 
plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2018. Tieto zastupiteľstvo akceptovalo 
uzneseniami č. 197/2017 z 12.12.2017 a č. 101/2018 z 26.06.2018 nasledovne:  
 
A.  1. polrok 2018 
 
 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 2018“:   
 
•  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 2017“. 

 
• 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 2017“. 

 
• 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 31.12.2017“. 

 
• 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 2017“.  
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• 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 2018“. 

 
• Vykonať „Kontrolu realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe 

určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“  
za rok 2017. 

 
• Vykonať „Kontrolu poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 

z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“  
za rok 2017. 

 
• Vykonať „Kontrolu poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 

12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto“ 
 za rok 2017. 

 
• 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“. 

 
 
B.  2. polrok 2018 
 
 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 2018“: 
 
• 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 
2019 – 2021“. 

 
• 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 30.06.2018“. 

 
• Vykonať „Kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017“. 
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• Vykonať „Kontrolu dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v roku 2017“.  
 

• Vykonať „Kontrolu dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora 
v roku 2017“. 

 
• 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 2019“. 

 
• 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“. 

 
A.  1. polrok 2018 
 
A.1    „Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017“ 

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. a plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 schváleným dňa 12.12.2017 
na MZ uznesením č. 197/2017 miestny kontrolór vypracoval a predložil Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2017.  

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 20.03.2018. 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením       č. 45/2018.  

 
Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
 
A.2    „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017“ 
  
 Kontrola bola realizovaná v 1. polroku 2017 v zmysle schváleného plánu kontrolnej 
činnosti odsúhlaseného na MZ dňa 12.12.2017 uznesením č. 197/2017. 
 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2017 bola ukončená 
vypracovaním Návrhu správy č. 1/2018 v zmysle novely zákona č. 357/2017 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh správy bol prerokovaný 
s kontrolovanými subjektmi a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať 
námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 1/2018. Zároveň boli určené opatrenia 
a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich splnenie.  

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22.05.2018. 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením       č. 82/2018.  

 
Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
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A.3   „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto k 31.12.2017“ 

 
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 a priebežne 
plnené uznesenia za obdobie rokov 2009 až 1. polrok 2017 a všetky  novoprijaté uznesenia 
v 2. polroku 2017.                             

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 22.05.2018. 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením       č. 82/2018.  

 
Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
 
A.4    „Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017“  

 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 schválilo uznesením                

č.  89/2018 záverečný účet mestskej časti za rok 2017. 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 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 2017 
s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 
Stanovisko bolo zverejnené na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Stanovisko je zverejnené na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
 
A.5  „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2018“ 

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 26.06.2018 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na        
II. polrok 2018“, ktorý schválilo uznesením č. 102/2018.  

 
Plán bol v súlade so zákonom č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 18f,   

ods. b) zverejnený 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým.  
 
Plán bol zverejnený na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Plán je zverejnený  na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“.  
 
A.6  „Kontrola realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ za rok 2017 

Kontrola bola dokončená  v 2. polroku 2018.  
 Správa bude predložená na prvom riadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v 8. volebnom období dňa 19.02.2019.  
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A.7  „Kontrola poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 
z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto“ za rok 2017 
 

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 
12/2017/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej sčasti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2017.  
 Kontrola bola ukončená vypracovaním Návrhu správy č. 3/2018 v zmysle novely 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá 
možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná správa č. 
3/2018. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na 
ich splnenie.  
 

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 23.10.2018. 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením                č. 152/2018.  
 

Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
 
A.8   „Kontrola poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 
z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto“       za rok 2017. 
 

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017/2017 
z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej sčasti Bratislava-Staré 
Mesto za rok 2017.  
 Kontrola bola ukončená vypracovaním Návrhu správy č. 4/2018 v zmysle novely 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň bola 
poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná 
správa č. 4/2018. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne 
termíny na ich splnenie.  
 

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa  23.10.2018 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením    č.153/2018 

 
Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“.  
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“.   
  
A.9  „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“. 
 

Všetky podnety, ktoré boli miestnemu kontrolórovi priamo doručené (telefonicky, 
emailom, písomne) boli riešené osobne so zamestnancami úradu a na pravidelných 
operatívnych poradách starostu MČ SM.  
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A.10 „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“. 

V 1. polroku 2018 nebolo kontrolnému orgánu doručené žiadne oznámenie na základe 
predmetného zákona.  
 
B.  2. polrok 2018 
 
B.1 „Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2019 – 2021“ 
 Miestne zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 18.12.2018 uznesením 
č. 11/2018-8.VO  v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2019 a v časti B zobralo 
na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2020 a 2021, ku ktorým bolo miestnym 
kontrolórom v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č.369/1990 Zb. vypracované odborné 
stanovisko. 

Stanovisko končí konštatovaním: „Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po prerokovaní schváliť návrh 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a návrhy rozpočtov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 a 2021 vziať na vedomie“.  
 
Stanovisko bolo zverejnené na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“.  
Stanovisko je zverejnené na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“.   
 
B.2 „Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.06.2018“ 
 

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 a priebežne 
plnené uznesenia až do obdobia 2. polrok 2017 a všetky novoprijaté uznesenia v 1. polroku 
2018.  

Správa bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa   23.10.2018. 
Miestne zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie uznesením    č. 154/2018. 

 
Správa bola zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestne zastupiteľstvo“. 
Správa je zverejnená na webovej stránke MČ SM v časti „Miestny kontrolór“. 
 
B.3  „Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017“ 
 Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám mestskej časti v roku 2017 – skontrolovať dodržiavanie 
Rozhodnutia č. 7/2016 zo dňa 28.01.2018 a Rozhodnutia č. 6/2017 zo dňa 13.02.2017, 
ktorými sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
 Kontrola bola realizovaná v 2. polroku 2018.  
 Správa bude predložená na prvom riadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v 8. volebnom období dňa 19.02.2019.  
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B.4 „Kontrola dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017“ 
 Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie Zásad o poskytovaní finančného 
príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v roku 2017.  
 

Kontrola bola realizovaná v 2. polroku 2018.  
 Správa bude predložená na prvom riadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v 8. volebnom období dňa 19.02.2019.  
 
B.5 „Kontrola dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 
2017“ 

Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie Zásad poskytovania Karty 
staromestského seniora 
 

Kontrola bola realizovaná v 2. polroku 2018.  
 Správa bude predložená na prvom riadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v 8. volebnom období dňa 19.02.2019.  
 
B.6 „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2019“ 
 Vzhľadom na začiatok nového volebného obdobia (8. volebné obdobie) návrh plánu 
bude predložený na prvom riadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 8. 
volebnom období dňa 19.02.2019. 
 
B.7 „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“ 

Všetky podnety, ktoré boli miestnemu kontrolórovi priamo doručené (telefonicky, 
emailom, písomne) boli riešené osobne so zamestnancami úradu a na pravidelných 
operatívnych poradách starostu MČ SM.  
 
B.8 „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“ 

V 1. polroku 2018 nebolo kontrolnému orgánu doručené žiadne oznámenie na základe 
predmetného zákona.  
 
C.  Činnosť miestneho kontrolóra v  r. 2018 nad rámec schváleného programu: 
 
C.1  Účasť na MZ  

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení 
a rokovacom poriadku miestneho zastupiteľstva na ich rokovaniach. Na týchto rokovaniach 
predkladal svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným 
materiálom.  
 
C.2  Účasť na MR 

Miestny kontrolór sa zúčastňoval pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení 
a rokovacom poriadku miestnej rady na jej rokovaniach. Na týchto rokovaniach predkladal 
svoje materiály, ale sa aj vyjadroval hlasom poradným k ostatným prerokovaným materiálom.  
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C.3 Účasť na operatívnych poradách 
Zúčastňoval sa na operatívnych poradách starostu, kde preventívne zaujímal 

stanoviská k prerokovávaným témam, ako aj nastoľoval nové témy na základe podnetov od 
občanov.  

 
C.4 Spolupráca s oddeleniami miestneho úradu 

Spolupracoval s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných 
noriem úradu.  
 
C. 5 Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie 

Zúčastňoval sa na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie 
Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. 
Zúčastňoval sa na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hlavných 
kontrolórov miest a obcí SR. 
 
C.6 Webová stránka  miestneho kontrolóra 
 Na webovej stránke MČ SM sa nachádza časť „Miestny kontrolór“ V nej sú 
zverejnené všetky správy a stanoviská, ktoré boli vypracované miestnym kontrolórom aj za 
predchádzajúce funkčné obdobia.  
 Aj v roku 2018 bola stránka priebežne aktualizovaná a boli na nej zverejňované 
aktuálne dokumenty.  
 


