
 
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  

Bratislavy  a jeho útvaru na II. polrok 2016 
 

 

1. Kontrola postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe 
právoplatného rozhodnutia na priznanie nároku na bytovú náhradu v súlade 
s ustanoveniami zákona č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania 
nájomných vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

  
Kontrolované obdobie: od 15.9.2011 do ukončenia kontroly    

  Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1. 

 
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou v roku 2013 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych a  interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 
Kontrolované obdobie: od septembra 2013 do ukončenia výkonu kontroly    

  Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Panenská 11, Bratislava 

 
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 

Kontrolované obdobie: rok 2016 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, Bratislava 

 

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou v roku 2013 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami.    

 
Kontrolované obdobie: od novembra 2013 do ukončenia výkonu kontroly  

  Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Daliborovo námestie 2, Bratislava 

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

užívanie verejného priestranstva a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015. 

 
Kontrolované obdobie: od 1.1.2016 do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1. 

 

6. Kontrola dodržiavania platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za 
ubytovanie a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou v roku 2015.  

 
Kontrolované obdobie: rok 2015 do ukončenia výkonu kontroly 

  Kontrolovaný subjekt: náhodne vybrané ubytovacie zariadenia v Bratislave 
 

7. Spracovanie prehľadu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy v tomto volebnom období na základe uznesenia č.488/2016 časť C bod 1 
zo dňa 26.5.2016.         
  Kontrolované obdobie: december 2014 – máj 2016                
     Termín predloženia do MsZ hl. mesta SR Bratislavy:  29.9.2016  
   Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1. 


