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Kód uznes. 1.5.6.
                            15.5.

NÁVRH UZNESENIA
                                                                                      

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

      
Rámcový plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012.



Dôvodová správa

Na základe rámca úloh hlavného kontrolóra, ktoré sú mu určené v § 18f 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predkladám na schválenie Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012.

Pri zostavovaní návrhu rámcového plánu sa vychádzalo z výsledkov kontrol 

vykonaných v  predchádzajúcom období –  kontrola splnenia opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, následné 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v  súlade s § 11 zákona 

NR SR č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov.



Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
Kontrolovaný subjekt: Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou  kontrolou  dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
Kontrolovaný subjekt: Domov tretieho veku, Poloreckého č. 2, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou  kontrolou  dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
Kontrolovaný subjekt: Základná  umelecká  škola  Eugena  Suchoňa, Batkova  č.  2, 
Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou  kontrolou  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Ľudovíta Reitera, Sklenárova č. 3, 
Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly

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

            Kontrolovaný subjekt: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. č. 1, Bratislava
            Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly

6. Kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  a interných  predpisov, 
dodržiavania  hospodárnosti,  efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri  hospodárení 
s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 3 
Doprava a komunikácie, v podprograme č. 3.1 Cestné komunikácie
Kontrolovaný subjekt: Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2011 – až do ukončenia kontroly
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