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Informácia o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18F
ods.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 2017
schválilo miestne zastupiteľstvo na jednotlivé polroky a to 13. 12. 2016 a 27. 6. 2017.
Miestny kontrolór plnil úlohy podľa časového harmonogramu, ktorý je obsiahnutý v týchto
plánoch.
Výsledky kontrolnej činnosti boli predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva takto:
25.4.
Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra.
Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2016.
18.5.
Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie
nových nedostatkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov a v subjektoch
zriadených mestskou časťou Bratislava-Ružinov .
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016.
27.6.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie Knižnica Ružinov.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2017.
26.9.
Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2017
Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Správa o výsledku kontroly prenájmov priestorov v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.
12.12.
Správa z kontroly rozpočtových výdavkov v gescii útvaru Hospodárska správa.
Plán práce na 1. polrok 2018.

Okrem vyššie uvedených plánovaných kontrol bola na základe uznesenia miestneho
zastupiteľstva č.421/XXIV/2017 zo dňa 7. 2. 2017 vykonaná kontrola zmlúv o dielo týkajúcich
sa obstarávania ÚPN-Z a uplatňovania zmluvných sankcií. O výsledkoch tejto kontroly bolo
zastupiteľstvo informované na zasadnutí dňa 26. 9. 2017.

Okrem vyššie uvedených plánovaných písomných
a pracovníci útvaru miestneho kontrolóra :

výstupov miestny kontrolór

Vypracovali stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018 -2020,
návrhu záverečnému účtu za rok 2016.

Stanovisko k

Bežne vybavovali stránky 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.
Súčasťou práce útvaru kontroly boli i operatívne činnosti spojené s chodom miestneho úradu
napr. účasť na rozboroch hospodárenia a činností organizácií podliehajúcich miestnemu
úradu, účasť na zasadnutiach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva vrátane stanovísk
k niektorým z predkladaných materiálov, rôzne konzultácie s útvarmi miestneho úradu.

