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Informácia o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 

 

     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 2019 

schválilo miestne zastupiteľstvo na jednotlivé polroky uznesením  č.13/I/2019 z 30. 1. 2019 

a uznesením  č. 65/V/2019 z 25. 6. 2019. Plán práce na prvý polrok 2019 bol rozšírení 

uznesením 19/II/2019 z 19. 2. 2018. Miestny  kontrolór plnil úlohy podľa časového 

harmonogramu, ktorý je obsiahnutý v týchto plánoch. 

 

 

Výsledky kontrolnej činnosti boli predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

takto: 

 

19. 2. 2019 

Správa o výsledku  z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených 

a zabránenie vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie za rok 

2017 v TVR a RE, s.r.o. 

30. 4. 2019 

Správa o výsledku kontroly uplatňovania VZN č. 13/2016 (spoločné stravovanie dôchodcov v 

určených zariadeniach a úhrada nákladov spojených s realizáciou zájazdov pre dôchodcov, 

ktorým finančné príspevky poskytuje mestská časť) 

25.06.2019  

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v školských jedálňach na  základných školách 

Správa z kontroly prideľovania bytov mestskej časti a preverenie aktuálnosti podmienok 

a kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty. 

17.9.2019 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov , dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami v Materskej škole Šťastná 26, Bratislava 

Správa o výsledku kontroly dodržiavania  zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 

rozvoj 

 



15. 10. 

Správa o výsledku kontroly prideľovania bytov mestskej časti, aktuálnosti plnenia podmienok 

pre opakované uzatvorenie nájmu, resp. predĺženie doby nájmu v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 

4/2019, taktiež kontrola plnenia podmienok platenia riadne a včas. 

 

10.12. 

1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov 

v príspevkovej organizácii v Ružinovskom športovom klube, p. o. 

2. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-

Ružinov na 1. polrok 2020 

 

     Okrem vyššie uvedených plánovaných písomných  výstupov miestny kontrolór 

a pracovníci útvaru miestneho kontrolóra plnili aj ďalšie úlohy, ktoré im ukladá zákon.   

     Každých 6 mesiacov je kontrolór  povinný predložiť zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 

činnosti. Návrhy boli predložené a schválené.  

     Miestny kontrolór vypracoval a predložil zastupiteľstvu odborné  stanovisko k 

návrhu rozpočtu na rok 2019 ako aj odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu za rok 

2018. 

    Bežne útvar kontroly vybavoval  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 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 ako aj rôzne konzultácie s útvarmi miestneho úradu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


