
 
 
 

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  
Bratislavy  a jeho útvaru na I. polrok 2016 

 
 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 16/2013 - 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami, rozpočtová klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, s 
akcentom na spotrebu posypového materiálu. 

 
Kontrolované obdobie: od 1.2.2014 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1. 

 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou 
finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami – komplexná kontrola.    

 
Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly,      
komplexná za rok 2015  

  Kontrolovaný subjekt: Centrum  voľného času, Hlinická 3, Bratislava 
 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou     
finančnou kontrolou č. 7/2012. 

 
Kontrolované obdobie: máj 2012 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: mestská príspevková organizácia - Zoologická záhrada,          
Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava 

 
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 
 

Kontrolované obdobie: rok 2015  
  Kontrolovaný subjekt: Centrum  voľného času, Gessayova 6, Bratislava 

 
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou  

finančnou kontrolou č. 14/2012. 
 

     Kontrolované obdobie: október 2012 do ukončenia kontroly      
  Kontrolovaný subjekt:   ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava  
 

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou 
finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami – komplexná kontrola.    

 
Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly,      
komplexná za rok 2015  

  Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 

 
       7. Kontrola plnenia opatrení  na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou  č. 7/ 2014 a kontrola správy objektu plaváreň Pasienky.                            
 
      Kontrolované obdobie:  od 13.3.2014 do ukončenia výkonu kontroly 

Kontrolovaný subjekt: mestská príspevková organizácia - Správa telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava 

 



 
 
 
 

8. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.    

 
Kontrolované obdobie: rok 2015  

  Kontrolovaný subjekt: Centrum  voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 
 

 
9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 

11/2013dodržiavania záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych a 
interných predpisov pri nakladaní s majetkom mesta – kúpne a nájomné zmluvy 
uzatvorené hlavným mestom SR Bratislavou a kontrola doriešenia zmluvnoprávnych 
vzťahov u vybraných zmlúv vr. postupu hlavného mesta pri riešení žiadostí o 
vysporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších záväzkových vzťahov. 

 
Kontrolované obdobie: v zmysle obsahu zmlúv do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1   

 
10. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou 

finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami – komplexná kontrola.    

 
Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly,      
komplexná za rok 2015  

  Kontrolovaný subjekt: Centrum  voľného času, Kulíškova 6, Bratislava 

 
11. Kontrola postupu vymáhania vybraných pohľadávok hlavného mesta, zistených pri  

inventarizácií majetku a záväzkov k 31.12.2014 a k 31.12.2015 
 

Kontrolované obdobie: podľa predmetu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1 

 


