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Materiál 
na rokovanie miestnej rady                  dňa   1. 12. 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa   8. 12. 2009 
 
 

N áv r h 
plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto na I. polrok 2010 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Paulína Schmidtová
hlavná kontrolórka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať plán 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej 
kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto na I. polrok 2010 podľa predloženého 
návrhu 
 

 
 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 

 - v materiáli 

    
 
     
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 
 
 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- 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 Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na  I. 
polrok 2010 



D Ô V O D O V Á     S P R Á V A 
 

 
 V súlade s  § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej zákon č. 369/1990 Zb.) predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti 
na I.  polrok 2010 s časovým harmonogramom. 

Za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009 bude vykonaná kontrola plnenia nesplnených 
uznesení v nadväznosti na Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009, ktorú miestne zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie uznesením č. 87/2009 z 29.9.2009. Za II. polrok 2009 bude overené plnenie 
novoprijatých uznesení.  

Podľa Čl. 9 internej smernice mestskej časti „Zásady 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“, hlavný 
kontrolór vykonáva kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií 
a najmenej raz ročne predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu o vybavovaní sťažností a petícií. 
V súlade s uvedenou smernicou bude vykonaná kontrola evidencie a vybavovania sťažností 
a petícií za rok 2009 a súčasne bude preverené plnenie opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2008. 

Následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 bude overené dodržiavanie zákonnosti,  
hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti ich čerpania, pričom kontrola bude zameraná najmä na  
čerpanie výdavkov za opravu výtlkov. 

V súlade s § 18f ods. 1, písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. bude vypracované odborné 
stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2009. 

V roku 2008 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za obdobie roku 2007, ktorou bolo preverené 
najmä dodržanie podmienky zúčtovania poskytnutých dotácií a ich použitie v súlade s účelom ich 
poskytnutia (§ 2 ods. 8 a 9 VZN). Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na nápravu kontrolou 
zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení a o odstránení príčin ich vzniku. 
V súlade s § 11 písm. d) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude následnou finančnou 
kontrolou overené splnenie prijatých opatrení, a to najmä dodržiavanie novoprijatého Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, účinného od 1.4.2009. 

Správy o výsledkoch vykonaných kontrol budú predložené miestnemu zastupiteľstvu po 
ich ukončení na jeho najbližšie zasadnutie. 
  
 V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. bude 9.2.2010 na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za rok 2009.  



NÁVRH   PLÁNU 
 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava -                     
Staré Mesto  na I. polrok 2010 

 
 

 
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2009. 
 
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2009 a kontrola splnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v r. 2008. 
 
3. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu - následná finančná kontrola bežných výdavkov na 

výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009                         
(pol. 04.5.1 Cestná doprava - 1. výstavba a opravy ciest). 

 
4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto za 

rok 2009. 
 
5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 
 
 
 
 
Časový harmonogram plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2010: 
 
 
 

mesiac 
P. č. Predmet kontroly 

1 2 3 4 5 6 
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva       
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií        
3. Kontrola bežných výdavkov za výstavbu a opravy ciest       
4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu       
5. Kontrola splnenia prijatých opatrení – poskytovanie dotácií       

 
 


