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Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019  
 

a  
 

udelenie súhlasu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves miestnemu 
kontrolórovi na zastupovanie Hlavného mesta SR Bratislava v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
Predkladateľ a spracovateľ:        
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.   
miestny kontrolór      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje:        
 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019  
- dôvodovú správu na udelenie súhlasu miestnemu kontrolórovi na zastupovanie 

Hlavného mesta SR Bratislava v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s.  
 

 



 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 
1. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2019. 

 
2. Udeľuje súhlas miestnemu kontrolórovi – JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. byť 

členom riadiaceho orgánu – predstavenstva v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. a vykonávať s tým spojený zamestnanecký pracovný pomer k tejto spoločnosti 
vyplývajúci z tejto funkcie. Tento súhlas sa vydáva na celé obdobie, počas ktorého 
bude miestny kontrolór vykonávať funkciu člena predstavenstva v obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Nakoľko je vopred ťažko 
odhadnúť rozsah výkonu tejto funkcie a s tým spojeného prípadného zamestnaneckého 
pomeru k tejto spoločnosti, počnúc reálnym začiatkom výkonu funkcie sa upravuje 
rozsah pracovného úväzku miestneho kontrolóra na minimálne polovicu, alebo podľa 
skutočne odpracovaných hodín v prospech Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M I E ST N Y  KON T R OL ÓR  M E ST SKE J Č A ST I  B R A T I SL A V A  –  K A R L OV A  VE S  
 
 

predkladá na schválenie  
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. 
      

 
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude miestny kontrolór  
v 1. polroku 2019 vykonávať nasledovné činnosti: 
 
Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2019 : 
 
1) analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúca z operatívnej činnosti mestskej časti 
2) analýza výsledkov hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
3) následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími prepismi: 

a) zákonom č.  357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

b) zákonom č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, § 18 f ods. 
1 písm. c) – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2019 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

c) zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – spracovanie správy o kontrole 
vybavovania sťažností 

d) zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – spracovanie 
správy o kontrole vybavovania petícií 

 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
1. Výkon priebežnej administratívnej finančnej kontroly : 
 
1.1. Priebežná kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť 

použitia finančných prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava –Karlova Ves, 
dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich 
predpisov. 

1.2. Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 
v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

1.3. Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. 
1.4. Dokončenie komplexnej kontroly hospodárenia, nakladania s finančnými 

prostriedkami, vrátane finančných prostriedkov vybraných od rodičov a majetkom, 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na Spojenej škole Tilgnerova 
14, základná škola a gymnázium.  

1.5. Dokončenie komplexnej kontroly hospodárenia, nakladania s finančnými 
prostriedkami  a majetkom, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
v príspevkovej organizácii Karloveský športový klub. 

1.6. Priebežné monitorovanie investičnej akcie Odstránenie havarijnej situácie bazén 
v objekte  Základnej školy na Majerníkovej 60 výkonom administratívnej kontroly 
a kontroly na mieste. 
 
 



2. Výkon pravidelnej kontroly: 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií  – v zmysle zákona NR SR č.9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach a zákona SNR č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
prepisov  

 
B. METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
3. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov  
 
3.1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava 

– Karlova Ves na rok 2019 – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších prepisov,  

 
C.  OSTATNÁ ČINNOSŤ 
 
4. Výkon ostatnej činnosti: 
 
4.1. Aktívna súčinnosť pri riešení sťažností, podnetov a petícií občanov,   
4.2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov, vnútorných noriem 

a všeobecne záväzných predpisov. 
 

 
 
V Bratislave, 11.februára 2019 
 
       JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.  

  miestny kontrolór  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa  
na udelenie súhlasu miestnemu kontrolórovi na zastupovanie Hlavného mesta SR 

Bratislava v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

 
 

Dňa 07.02.2019 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislava na 
návrh primátora Hlavného mesta SR Bratislava v rámci bodu 6a riadneho programu, 
pod kódom uznesenia 7.4., okrem iných personálnych nominácií, že volí JUDr. Mgr. 
Miloslava Hrádeka, LL.M., t. č. miestneho kontrolóra v Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves za zástupcu hlavného mesta SR Bratislava v predstavenstve obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Miestny kontrolór v zmysle § 18 
ods. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. Aby mohol JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. vykonávať 
funkciu zástupcu hlavného mesta SR Bratislava v predstavenstve obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., prípadne s tým spojený zamestnanecký 
pracovný pomer k tejto spoločnosti vyplývajúci z tejto funkcie, potrebuje súhlas 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Tento súhlas sa 
vydáva na celé obdobie, počas ktorého bude miestny kontrolór vykonávať funkciu 
člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. 
Nakoľko je vopred ťažko odhadnúť rozsah výkonu tejto funkcie a s tým spojeného 
prípadného zamestnaneckého pomeru k tejto spoločnosti, počnúc reálnym začiatkom 
výkonu funkcie sa upravuje rozsah pracovného úväzku miestneho kontrolóra na 
minimálne polovicu, alebo podľa skutočne odpracovaných hodín v prospech Mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves.  

 


