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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 2010  



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

Bratislava – Staré Mesto za rok 2010 
 

 
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 2010, konkrétne 31.12.2010 sa skončilo funkčné obdobie miestneho kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (v tom čase uvádzaná funkcia – hlavná kontrolórka 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto). 

V súlade s platnou legislatívou Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vypísala termín 
volieb miestneho kontrolóra Uznesením č. 134/2010 z 14.9.2010. Následne na miestnom 
zastupiteľstve konanom dňa  2.11.2010  bol uznesením č. 168/2010 zvolený nový miestny 
kontrolór. Jeho funkčné obdobie sa začalo 1.1.2011. Ako z uvedeného vyplýva, predkladám 
správu za činnosť svojej predchodkyne za rok 2010. 

Hlavná kontrolórka v r. 2010 vykonávala činnosť v rámci Útvaru hlavného kontrolóra 
podľa schválených plánov I. a II. polroku 2010.  Tieto boli schválené uzneseniami č. 
124/2009 z 8.12.2009 a 109/2010 z 8.6.2010 nasledovne: 
 
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. 

 
II. polrok 2010 
 

1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola 
uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom 
úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2009 a I. polrok 

2010. 
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3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola 
dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov – kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009. 

 
4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 

2011 – 2013. 
 

5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bola kontrola 
nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov, nájomné 
zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného. 

 
6. Kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou vo 

vybraných subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
I. polrok 2010 

 
I. 1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2009. 
 Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.4.2010 uznesením č. 28/2010 
zobralo na vedomie Správu  o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a rok 2009. 

Správa bola predložená v súlade s § 18d zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. a Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava – Staré Mesto čl. 
10, ods. 4 po dôslednej kontrole všetkých nesplnených uznesení. Splnené a nesplnené 
uznesenia boli uvedené v tabuľkách tvoriacich prílohu. Pri nesplnených uzneseniach bol 
navrhnutý aj ďalší postup pri ich napĺňaní, resp. realizácii.  

 
I. 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. 

Správu o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2009 zobralo na vedomie miestne 
zastupiteľstvo dňa 20.4.2010 uznesením č. 29/2010. 

V období január – február 2010 bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností 
a petícií prijatých v r. 2009. O výsledku kontroly bola vypracovaná Správa č. 1/2010. Ako sa 
v závere správy uvádza, sťažnosti a petície, okrem nedostatkov uvedených v správe, boli 
evidované a vybavované v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z., zákonom č. 85/1990 Zb. 
a zásadami. V roku 2009 boli odstránené všetky nedostatky zistené kontrolou vybavovania 
sťažností a petícií vykonanou v roku 2008 v súlade s prijatými opatreniami a správou o ich 
plnení.  

Nedostatky v súvislosti  s kontrolou plnenia prijatých opatrení pri opodstatnených 
sťažnostiach a petíciách boli odstránené v priebehu kontroly. Okrem dvoch sťažností, ktoré 
boli v riešení, boli prijaté opatrenia splnené a do spisov boli doplnené písomnosti s termínmi 
splnenia. V súvislosti s vybavovaním sťažností v roku 2009 a petícií prijatých v roku 2009 bol 
v oboch prípadoch zistený len 1 nedostatok. 

 
I. 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). 
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Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom a jej úlohou bolo overenie 
dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti čerpania výdavkovej časti 
rozpočtu – bežných výdavkov na výstavbu a opravu ciest v mestskej časti:  

Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v r. 2009 bolo od 8.1.2009 účinné Opatrenie č. 1/2009 starostu 
mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
miestneho úradu a jeho preddavkových zariadení, ktorým starosta určil podľa zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z.n.p. a podľa zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
rozsah právomocí a zodpovedností pri dispozícií s rozpočtovými prostriedkami, ktoré bolo 
v priebehu roka upravené Dodatkami č. 1 – 6.  

V súlade s uvedeným bol starostom poverený vykonávaním predbežnej finančnej 
kontroly výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie do oddielu 04.5.1. „Oprava 
a zimná údržba komunikácií“ vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb. 

Kontrolou dodávateľských faktúr za rok 2009, uhrádzaných na základe uzatvorených 
zmlúv z bežných výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie do oddielu „04.5.1. – 
Cestná doprava – 1. výstavba a opravy ciest“, a to za:  

 1. opravu výtlkov, kanalizačných vpustí 
 2. čistenie a údržbu kanalizačných vpustí 
 3. dopravné značenie 

Vykonanou kontrolou bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest boli zistené 
nedostatky, ktoré boli spôsobené nedôsledným vykonávaním predbežnej finančnej kontroly 
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. a čl. I. Opatrenia starostu č. 1/2009, a to najmä 
nedostatočným overovaním dohodnutých zmluvných podmienok a nedostatočnou kontrolou 
faktúr pred ich úhradou. 

Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. boli postupne 
odstraňované v priebehu I. polroka 2009. 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej 
kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. V priebehu kontroly 
boli zistené nedostatky konzultované so zodpovednými zamestnancami, pričom boli 
upozornení na dôslednejšiu kontrolu faktúr a dodržiavanie zmluvných podmienok. 

Následná finančná kontrola bola ukončená 29.4.2010 prerokovaním správy. 
O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného 
orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 
13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená 
povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu 
ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení. 
 
I. 4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za rok 2009. 

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8.6.2010 schválilo uznesením č.  63/2010   
záverečný účet mestskej časti za rok 2009. V rámci prerokovaného materiálu bolo predložené 
aj stanovisko hlavnej kontrolórky v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. v z.n.p. 
Ako sa v správe uvádza, návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním 
spôsobom obvyklým 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. odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
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uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2009 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
I. 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. 

Správa bola prerokovaná v miestnom zastupiteľstve dňa 14.9.2010 a zobratá na 
vedomie uznesením 133/2010. 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na II. polrok 2010 schváleného 8.6.2010 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 
109/2010 bola vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008 – dodržiavanie 
novoprijatého VZN č. 2/2009 (náležitosti žiadostí podľa § 4, vyúčtovanie poskytnutých 
dotácií podľa § 5 a dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok). 

V roku 2009 boli v súlade s § 2 a § 3 VZN č. 2/2009 poskytnuté dotácie na aktivity 
v oblasti sociálnej (17 000 € - 39 žiadostí), v oblasti školstva a športu (3 000  - 4 žiadosti), 
v oblasti kultúry (3 000 € - 6 žiadostí) a v oblasti životného prostredia (2 997 € - 4 žiadosti), 
t.j. v celkovej výške 25 997 € (uznesením č. 138/2008 z 9.12.2008 schválené v rozpočte 
dotácie vo výške 23 000 €, uznesením č. 79/2009 z 29.9.2009 schválená 5. zmena rozpočtu – 
navýšené dotácie do sociálnej oblasti o 3 000 €). 

O poskytnutí dotácií rozhodlo miestne zastupiteľstvo mestskej časti na základe 
návrhov vecne príslušných komisií miestneho zastupiteľstva v súlade s § 4 VZN č. 2/2009 
uzneseniami č. 39/2009 z 28.4.2009 v sume 17 600 €, č. 52/2009 z 23.6.2009 v sume 1 297 €, 
č. 80/2009 z 29.9.2009 v sume 2 700 € a č. 94/2009 z 3.11.2009 v sume 4 400 €.  

Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2009 vedená finančným 
oddelením miestneho úradu mestskej časti zvlášť za každú oblasť podľa jednotlivých 
žiadateľov. 

Následná finančná kontrola bola ukončená 1.7.2010 prerokovaním správy, z ktorej 
bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 
3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) 
zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať 
v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam 
a predložiť písomnú správu o ich splnení. 
 
 
II. polrok 2010 
 
II. 1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008. 

V roku 2009 bola vykonaná kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov – kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru na MiÚ za rok 2008. Z vykonanej kontroly bola vypracovaná 
správa, na základe ktorej boli prednostom miestneho úradu prijaté konkrétne opatrenia na 
nápravu nedostatkov.  
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V súlade s plánom kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola splnenia prijatých 
opatrení. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8.6.2010 uznesením č. 189/2010 zobralo 
na vedomie správu o výsledku kontroly, v ktorej je konštatované, že všetky opatrenia na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009 prijaté 
prednostom MiÚ boli splnené v súlade s predloženou správou o ich plnení. 

 
II. 2. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 – 2009 a I. polrok 
2010. 

Podobne, ako aj v I. polroku v zmysle príslušného zákona a v súlade s rokovacím 
poriadkom bola dňa 14.9.2010 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva predložená Správa 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
roky 1998 – I. polrok 2010. Správa bola uznesením č. 132/2010 zobratá na vedomie. 
 
II. 3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania 
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – kontrola 
poskytovania cestovných náhrad v r. 2009. 

V roku 2009 bola vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. 
z. o cestovných náhradách v z.n.p. v súvislosti s vyplácaním cestovných náhrad pri 
pracovných cestách zamestnancom mestskej časti. Z vykonanej kontroly bola vypracovaná 
správa. Na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku boli prednostom 
miestneho úradu mestskej časti prijaté opatrenia.  

V súlade s plánom kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola splnenia prijatých 
opatrení. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 2.11.2010 uznesením č. 190/2010 
zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly, v ktorej je konštatované, že následná 
finančná kontrola bola ukončená prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola 
vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. 
 
II. 4. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
roky 2011 – 2013. 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 174/2010  zo dňa 2.11.2010 v časti A schválilo 
rozpočet mestskej časti na r. 2011 a v časti B zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na 
roky 2012 a 2013, ku ktorým bolo hlavnou kontrolórkou v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zák. 
č. 369/1990 Zb. vypracované stanovisko. Hlavná kontrolórka v závere konštatuje, že návrh 
rozpočtu bol zverejnený na 15 dní v mestskej časti obvyklým spôsobom, aby sa k nemu mohli 
občania vyjadriť, čím bola splnená zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (Tabuľková časť návrhu viacročného rozpočtu bola 
zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti od 15.10.2010). 

Na základe údajov uvedených v správe hlavná kontrolórka odporúčala Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváliť návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2011 a 2012 vziať na vedomie. 
 
II. 5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bola kontrola nakladania 
s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie 
podmienok ich plnenia, výška nájomného. 
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V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti na II. polrok 
2010 bola vykonaná kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2008, ktorej predmetom bola kontrola 
nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, 
dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného. Z vykonanej kontroly bola 
vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2010, v ktorej boli 
stanovené termíny k prijatiu konkrétnych opatrení na nápravu nedostatkov a k predloženiu 
správy o ich splnení. 

 
II. 6. Kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou vo 
vybraných subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

Kontrola nebola realizovaná, bola nahradená kontrolou dodržiavania postupu pri 
pridelení bytov. 
 
III. Činnosť hlavnej kontrolórky v r. 2010 mimo schváleného programu: 

 
III. 1. Kontrola dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností 
v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010. 

Na základe požiadavky starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v dňoch 6. – 
14. 10. 2010 bola vykonaná kontrola dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového 
fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme 
bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 
2010. 

Následná finančná kontrola bola ukončená prerokovaním správy. O prerokovaní 
správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 
22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 
písm. h zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať 
v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam 
a predložiť písomnú správu o ich splnení. Zoznam a správa boli predložené. 
 
III. 2.  Iná činnosť  

Hlavná kontrolórka sa zúčastňovala v zmysle zákona o obecnom zriadení na 
rokovaniach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Na týchto rokovaniach predkladala 
svoje materiály, ale sa aj aktívne vyjadrovala hlasom poradným k ostatným prerokovaným 
materiálom.  
 Pravidelne sa zúčastňovala na rokovaniach majetkovej a finančnej komisie. 

Pravidelne sa zúčastňovala na operatívnych poradách starostu, kde preventívne 
zaujímala stanoviská k prerokovaným témam. 
Zúčastňovala sa na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie 
Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. 
Zúčastňovala sa na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením 
hlavných kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi. 
Spolupracovala s oddeleniami miestneho úradu na príprave vydávaných vnútorných 
noriem úradu.  


