
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  
Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017 

 
 

1. Kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, 
uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom 
vydržaním. 

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

 

2.  Kontrola účtovníctva a využitia finančných prostriedkov BTB za roky 2015 a 2016. 
 

Kontrolované obdobie: rok 2015 až 2016 do ukončenia výkonu kontroly  
Kontrolovaný subjekt:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava 
     Tourist Board, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava 
 

3.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 4/2013 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt:  Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22 
     Bratislava 

 
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 

15/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly 
  Kontrolovaný subjekt: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č. 2,           

Bratislava 
 

5. Kontrola dohôd o podmienkach úprav miestnych komunikácií s akcentom na 
nakladanie s majetkom mesta. 

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

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 
15/2011 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola. 

 
Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola J. Kowalského, Laurinská ul.                   

     č. 20,  Bratislava 
 

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých  na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
č. 9/2009 a kontrola dodržiavania ustanovení § 3 ods. 1) písm. c) d) e) f) zákona o 
obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 
Kontrolované obdobie: 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy,  

     Gunduličova 10, Bratislava  



8. Kontrola účinnosti prijatých opatrení na základe kontroly stavu verejných financií a 
majetku v meste, ktoré je sídlom kraja, a plnenie opatrení z predchádzajúcich 
kontrol Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie 
kontrolou zistených nedostatkov vykonanou v čase od 26. 08. 2016 do 08. 12. 2016 
za kontrolované obdobie 2015 a súvisiace obdobia.  

 
     Kontrola zaradená do plánu činnosti na II polrok 2017 uznesením č. 839/2017 zo 

dňa 24.5.2017, ktorým MsZ žiada mestského kontrolóra vypracovať správu 
o účinnosti prijatých opatrení.   

 
Kontrolované obdobie: 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava  

       
      


