
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    

 



Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva: 
      

7. Kontrola oblasti: oprava komunikácií hlavného mesta                                
-    Dodržiavanie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní                                           
- Dodržiavanie uzavretých zmlúv s dodávateľmi a postupov v zmluvách  
dohodnutých  

  -  Kontrola vykonaných prác uskutočnením kontrolných vrtov v rozsahu 10% 
z celkového počtu opravených úsekov  

 
Kontrolované obdobie: 2018 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava 
 

8. Kontrola dodržiavania práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone 
práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce, 

napr. Zákonníka práce, nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a pod.. Kontrola 

bude vykonaná v zmysle písomne predloženej požiadavky poslanca Ing. Ignáca 
Koleka na rokovaní MsZ dňa 15.3.2018.              

 
Kontrolované obdobie: 2010 – do ukončenia výkonu kontroly 
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 
na základe uznesení Mestského zastupiteľstva:   

 

9. Kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za 
predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 
30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m. 048800801600 uzatvorenej dňa 
15. 02. 2016.               
Uznesenie č. 987/2017 časť D zo dňa 20.11.2017 

 
10.Kontrola zúčtovania za poskytovanie stravy počas Mestského zastupiteľstva   

hlavného mesta SR Bratislavy.              
Uznesenie č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017     

   
11.Kontrola finančných dôsledkov nekonania vo veci zrušenia Spoločnosti pre rozvoj 

bývania, n.o., a určenie zodpovedných osôb za prípadné škody.         
Uznesenie č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017 

 
12.Vykonávanie námatkových, čiže vopred neohlásených, kontrol zimnej údržby a v 

rovnakom režime pokračovanie aj v kontrole letnej údržby.                    
Uznesenie č. 1038/2018 zo dňa 21. 2. 2018 

 
13.Kontrola všetkých faktúr, objednávok a zmlúv od roku 2010, pre prípad, že by  

vedenie hlavného mesta SR Bratislava naďalej odmietalo sprístupniť originály faktúr 
mestským poslancom.                        
Uznesenie č. 1056/2018 zo dňa 21. 2. 2018 

 
14.Uznesením č. 1104/2018 časť B zo dňa 15.3. 2018 bol primátor hlavného mesta 

požiadaný o predloženie aktualizovaného informačného materiálu „Informácia 
k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy, odpočtovaného dňa 29.6.2017. V nadväznosti na uvedené 
bolo mestskému kontrolórovi uložená kontrola predloženého materiálu o spôsobe 
plnenia navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy do 31.8. 2018 a predložiť správu Mestskému zastupiteľstvu hlavného 



mesta SR Bratislava.             
Uznesenie č. 1104/2018 časť C zo dňa 15.3. 2018 

 
 
15.Kontrola obstarávania, zadania, prevzatia externej analýzy týkajúcej sa podniku 

verejnoprospešných služieb spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o.      
     Uznesenie č. 1104/2018 časť D zo dňa 15.3. 2018 
 
16.Vykonávanie akýchkoľvek neohlásených a neplánovaných kontrol, ktorých kontrola 

podľa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy neznesú zo svojej 
povahy odklad.      

     Uznesenie č. 1104/2018 časť D zo dňa 15.3. 2018 
 


