
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  
Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018 

 
 

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: rok 2015 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   Domov pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava    

 

2.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 5/2015 a 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: rok 2017 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  hlavné mesto SR Bratislava 
     

3.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 8/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava 

 
4. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v 
programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia 
dopravy v oblasti cestnej svetelnej signalizácie.     
  

Kontrolované obdobie: rok 2011 – do ukončenia výkonu kontroly 
  Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava  

 
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých  na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

č. 8/2014 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: 2015 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4. Bratislava 
    

6. Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolami v oblasti výberu daní:                       
- kontrola č. 12/2016 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o 
dani za užívanie verejného priestranstva                                                          
- kontrola č. 13/2016 – dodržiavanie platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o 
dani za ubytovanie                                                           
- kontrola č. 3/2017 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 a     
č. 7/2016 o dani z nehnuteľností - § 1 ods.2, písm. b/ daň zo stavieb – ostatné 
stavby. 

 
Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava    

 


