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Informácia 

o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014 

 

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18F odst. 1 
miestny kontrolór predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu 
o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie. 

Činnosť miestneho kontrolóra sa riadi plánom kontrolnej činnosti, ktorý pre rok 2014 
schválilo miestne zastupiteľstvo na jednotlivé polroky a to 4. 2. 2014 a 23.9.2014. Miestny  
kontrolór plnil úlohy podľa časového harmonogramu, ktorý je obsiahnutý v týchto plánoch. 

Výsledky kontrolnej činnosti boli predkladané na rokovanie Miestneho zastupiteľstva takto: 

4. 2. 2014 

    -  Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov na 1. Polrok 2014 

    -  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených 
ostatnou kontrolou v ZŠ Ostredková 14. 

6. 5. 2014 

    -  Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov, 
efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v obchodnej spoločnosti 
TVR a RE, s.r.o. 

23. 9. 201 

    -  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za 1. Polrok 2014 

    -  Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej  časti 
Bratislava – Ružinov na 2. polrok 2014. 

28. 10. 2014 

    - Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov 

   - Správa o výsledku kontroly činnosti referátu regionálneho rozvoja Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov. 

    - Návrh na zrušenie uznesenia č. 495/XXXVII/2010 zo dňa 6. 7. 2010 

 16. 12. 2014 

     - Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej často 
Bratislava – Ružinov na 1. Polrok 2015   



Okrem vyššie spomínaných plánovaných písomných  výstupov miestny kontrolór a pracovníci 
útvaru miestneho kontrolóra bežne vybavovali: 

- Príjem a vybavovanie stránok so sťažnosťami a rôznymi podnetmi, vrátane 
prípadných usmernení a odporúčaní ďalšieho postupu. Táto časť činnosti útvaru 
miestneho kontrolóra je obsahom Správy o výsledkoch prijímania, evidencie 
a vybavovania sťažností, ktorá tvorí samostatný bod v časti informatívnych 
materiálov na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva. V uplynulom období 
pracovníci pripravili na schválenie smernicu RUZ-08 Vybavovanie sťažností 
v podmienkach MČ Bratislava – Ružinov. 

- V spolupráci s odbornými útvarmi miestneho úradu prešetrovali vybrané sťažnosti 
a upozornenia obyvateľov na rôzne konkrétne nedostatky 

- Bežné operatívne činnosti spojené s chodom miestneho úradu napr. účasť na 
rozboroch hospodárenia a činností organizácií podliehajúcich miestnemu úradu, 
stanoviská k rozpočtu na bežný rok, k záverečnému účtu a pod.  

Na záver považujem za potrebné spomenúť skutočnosť, že v priebehu kalendárneho roka 
došlo k odstúpeniu miestneho kontrolóra a to k 1. 5. 2014. Voľba nového kontrolóra 
prebehla dňa 24. 6. 2014 a funkcie sa ujal 1. 9. 2014. 

 

 


