
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2015 

 
 
 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, 
prijatých na základe výsledkov kontroly č. 8/2012 – kontrola tvorby, prerozdeľovania, 
efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné transfery na výchovu 
a vzdelávanie vo vybraných súkromných umeleckých školách a kontrola tvorby, 
prerozdeľovania, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov – bežné 
transfery v neštátnych školách  a v neštátnych školských zariadeniach v spolupráci 
s prizvanými osobami v súlade s § 12 ods. (2) a následne § 24 zákona č.502/2001 
Z.z o finančnej kontrole 

Kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do ukončenia kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   vybrané neštátne školy a neštátne školské zariadenia 

 
2. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami – bežné výdavky na poistné, kontrola 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri uplatňovaní práv na náhrady 
hlavného mesta SR Bratislavy od poisťovní na základe škodových udalostí riešených 
v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy pri hospodárení s majetkom a s 
verejnými prostriedkami. Preverenie škodových udalostí spojených s nakladaním 
s majetkom a s verejnými prostriedkami hlavného mesta. 

Kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do ukončenia kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   hlavné mesto SR Bratislava   

    
 
       3. Kontrola plnenia opatrení  z následnej finančnej kontroly č. 10/2011 prijatých na 
           odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. 
     Kontrolované obdobie:  od 1.9.2011 do ukončenia výkonu kontroly 
     Kontrolovaný subjekt:    ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava  
 
 
        4. Kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 15/2011 dodržiavanie 
            všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
            s finančnými prostriedkami.   
     Kontrolované obdobie:  od  1.12.2011 do ukončenia výkonu kontroly 
  Kontrolovaný subjekt:    ZUŠ Podjavorinskej, Radlinského 53,  Bratislava  
 
 
       5. Kontrola efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na 

reprezentačné a propagačné účely a kontrola  plnenia opatrení z následnej finančnej 
kontroly č. 10/2012. 

      Kontrolované obdobie:   od 13.6.2012 do ukončenia výkonu kontroly  
      Kontrolovaný subjekt:     hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 
 

6. Kontrola  plnenia opatrení z  kontroly č. 4/2012 - kontrola dodžiavania všeobecne        
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami  - komplexná kontrola 

 
Kontrolované obdobie : 10.3.2012 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt : Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava 

 



 
7. Kontrola plnenia opatrení z kontroly č. 5/2012 – kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych a interných predpisov pri výkone podnikateľskej činnosti –     
komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie : 18.7.2012 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt :   hlavné mesto SR Bratislava 

 
 

8. Preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie vo vzťahu 
k objektu bývalej základnej školy na ulici M.C.Sklodovskej. 

 
Kontrolované obdobie : Zmluvné obdobie 
Kontrolovaný subjekt :  hlavné mesto SR Bratislava   
 

 
 


