
 
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  

Bratislavy  a jeho útvaru na II. polrok 2015 
 

 
1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami - komplexná kontrola. 
 

Kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   Domov seniorov Lamač, Na Barine 5, Bratislava 
 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 
zistených následnou finančnou kontrolou č. 11/2012 a komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: od 1.9.2012 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   GERIUM, Pri trati 47, Bratislava   

 
       3.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou  
           finančnou kontrolou č.12/2012 a komplexná kontrola. 
 
     Kontrolované obdobie:  od 1.9.2012 do ukončenia výkonu kontroly 
     Kontrolovaný subjekt:    Dom tretieho veku, Poloreckého 2,  Bratislava  
 
        4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.   
 
     Kontrolované obdobie:  od  1.1.2013 do ukončenia výkonu kontroly 
  Kontrolovaný subjekt:    Petržalský domov seniorov, Rusovská 58,  Bratislava  
 
       5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.  
 
      Kontrolované obdobie:   od 1.1.2014 do ukončenia výkonu kontroly  
      Kontrolovaný subjekt:     MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

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

 
Kontrolované obdobie : 1.1.2013 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt :   Základná umelecká škola Hálkova, Bratislava 

 
7. Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č.15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva.  
 

Kontrolované obdobie : 1.1.2015 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:    hlavné mesto SR Bratislava 

 
8.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou  
     finančnou kontrolou č.11/2011 a dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Kontrolované obdobie : 1.1.2013 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt :    hlavné mesto SR Bratislava a 17 mestských častí  
        Bratislavy 
 



9. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní 
palubných počítačov a označovačov cestovných lístkov. Doplnené na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 230/2015  zo dňa 24. – 25.6.2015. 

 
Kontrolované obdobie: od začiatku prípravy verejného obstarávania do 
                                     ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:   hlavné mesto SR Bratislava 

 
 


