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NÁVRH  UZNESENIA  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2016. 
 

  
 
 
 

 
Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  

 
Ing. Zuzana Dzivjáková 

 
 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016   

 
 

je predložený v súlade s §18f ods. 1  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov, v zmysle ktorého hlavný kontrolór predkladá miestnemu 
zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  
15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 bol schválený na rokovaní Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 23.6.2015. 

 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, so znením nového zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý 
nadobudne účinnosť od 1.1.2016, sú kontroly na obdobie I. polroka 2016 navrhnuté 
nasledovne :  
 

1.  
Kontroly v zmysle prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
1.1. Kontrola hospodárenia Karloveského športového klubu v zmysle Uznesenia č. 461/2013, 
       (štvrťročne), 
1.2. Kontrola hospodárenia a predkladanie správy o hospodárení Základnej školy Alexandra    
       Dubčeka, Majerníkova v zmysle Uznesenia č. 118/2015 prijaté rokovaní miestneho  
       zastupiteľstva dňa  27.10.2015, písm. B, bod 3),     
       (v šesťmesačných intervaloch) 
1.3. Kontrola hospodárenia Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava v zmysle Uznesenia  
       č.118/2015 prijatého miestnym zastupiteľstvom na rokovaní 27.10.2015, písm. B, bod 2),  
       ( na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva ) 
1.4. Kontrola ekonomickej činnosti školskej jedálne na Základnej škole A. Dubčeka v zmysle  
       uznesenia č. 29/2015/B. 
 
 



1.5. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2013 o pravidlách času       
       predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcii stavieb a bytov        
       v zmysle uznesenia č. 29/2015/B.   
1.6. Kontrola použitia prostriedkov z Fondu rozvoja bývania podľa stavu k 31.12.2015.-    
       v zmysle Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 10/1999/B2 zo dňa 9.2.1999. 
 
 

2. 
Kontroly hospodárenia 

 
2.1. Kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v II. 
polroku 2015 :  
  

• Karloveský športový klub, Janotova 12, Bratislava, v zmysle Správy  o výsledku 
kontroly č. 1/2015/KŠK zo dňa 22.7.2015, č. 2/2015/KŠK zo dňa 12.8.2015, č. 
3/2015/KŠK zo dňa 28.9.2015. 

• Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, v zmysle Správy 
o výsledku kontroly č.1/2015/ZŠ A.D. zo dňa 10.9.2015.     

 
2.2. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom so zameraním na dodržiavanie     
zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti pri hospodárení      
na základných školách  :  

• Základná škola Karloveská 61, Bratislava 
• Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava  

 
 

3. 
Ostatná činnosť 

 
 
3.1.  Kontrola plnenia prijatých  uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-  
        Karlova Ves v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb.  
3.2.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z.    
        o sťažnostiach a Zákona NR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších  
        predpisov            
3.3. Vypracovanie stanoviska kontrolórky k Záverečnému účtu Mestskej časti  za rok 2015.   
 
Hore uvedené poradie vykonávania kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať najmä 
v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol alebo 
v prípadoch ak miestne zastupiteľstvo, na základe §18 f ods.1 písm. h) zákona NR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, požiada o vykonanie ďalších 
kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné 
vykonať iné náhodné kontroly.  
 
 
 
 
Bratislava         23.11.2015                                    Ing. Zuzana Dzivjáková 
Zverejnené  od 27.11.2015  

 



 
 

 
         


