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Informácia   

                
 
 
Podľa poverenia na výkon kontroly č. 9/2011 zo dňa  8.6.2011, vykonala trojčlenná komisia 
zamestnancov útvaru mestského kontrolóra kontrolu úlohy : „ Vybavovanie žiadostí týkajúcich sa 
nájmu a predaja  nehnuteľností v súlade so všeobecnými právnymi predpismi.“ 
Kontrola bola vykonaná na oddelení nájmov, oddelení technického zabezpečenia budov a na 
oddelení správy nehnuteľností. 
Zo zápisnice o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 19.9.2011 boli riaditeľovi 
magistrátu uložené nasledovné opatrenia : 
„Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 20.9.2011.“ 
 
Riaditeľ magistrátu prijal a predložil mestskému kontrolórovi nasledovné opatrenia na odstránenie 
nedostatkov: 
 
 Opatrenie č.1. 
 skrátiť lehotu vybavovania prevodu pozemkov pod bytovými domami 
     Termín : ihneď           Zodpovedný: odd. technického zabezpečenia budov. 
 
Opatrenie č.2. 
zabezpečiť, aby zásielky doručené na magistrát, boli v operatívnej zostave príslušných oddelení               
zaevidované najneskôr do 3 dní od ich doručenia na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 
    Termín: ihneď             Zodpovední :  ved. oddelení 
 
Opatrenie č.3. 
oboznámiť zamestnancov príslušných oddelení s prijatými opatreniami na odstránenie 
nedostatkov. 
     Termín :  31.10.2011     Zodpovední : ved. oddelení 
 
Uznesením č. 186/1999 zo dňa 02.12.1999, na základe prerokovaného materiálu „Správa 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol“ bola 
uložená riaditeľovi magistrátu úloha : 
„Pravidelne predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia mestského zastupiteľstva 
hlavného  mesta SR Bratislavy.“ T : polročne 
 
V súlade s uznesením č.186/1999  predkladáme informáciu o plnení prijatých opatrení : 
 
K  opatreniu č.1 
Úloha je plnená priebežne.   
Prevody pozemkov pod bytovými domami do vlastníctva vlastníkov bytov v bytových domoch sa 
uskutočňujú ihneď po  ich nadobudnutí do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy t. zn. po ich 
zápise na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.  
 
 
 
 
 
 



K opatreniu č.2 
Úloha je plnená priebežne. 
Podania doručené na adresu magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sú po ich  centrálnom zaevidovaní  
do zoznamu doručených zásielok a po ich  pridelení centrálnym príjmom  na príslušné oddelenie 
okamžite zaevidované do operatívnej zostavy príslušného oddelenia. 
 
K opatreniu č.3 
Úloha splnená. 
Zamestnanci oddelení boli oboznámení s navrhovanými opatreniami na odstránenie nedostatkov 
na poradách vedúcich oddelení do 10.10.2011. 
 
 
 


