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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

1. Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021. 

2. Informáciu miestneho kontrolóra o rozšírení plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2022 na základe pokynu starostky Mestskej časti Bratislava – Karlove Ves vo veci 

optimalizácie spotreby nákladov pri nákupe energií v podmienkach Mestskej časti 

Karlova Ves v súvislosti so všeobecným nárastom cien za elektrinu a plyn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

                   MI E S T N Y  K O N T R O L Ó R  

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 

miestneho kontrolóra za rok 2021 

V zmysle § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám 

miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves správu o kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021.  

 

V roku 2021 som sa venoval v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý 

a druhý polrok najmä nasledovnej kontrolnej činnosti : 

- 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,  

- Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v 

zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 

- Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves, 

- Priebežná kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka, 

- Priebežná kontrola prevádzkovania „novej“ lodenice a dodržiavania uzatvorených 

zmluvných vzťahov s nájomcami, 

- Kontrola procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves, Správa o kontrole predložená na 22. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves dňa 14.decembra 2021. 

- 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, 

- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 - v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších prepisov, 
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- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves na rok 2022 – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších prepisov, 

- Priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves v priebehu roku 2021.  

-  Spracovanie následnej kontroly výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. Správa o kontrole predložená na 22. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves dňa 14.decembra 2021. 

- Stanovisko miestneho kontrolóra k začatiu čerpania investičného úveru za účelom 

financovania rekonštrukcie školských objektov a obnovy cestných komunikácií v zmysle § 

17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, predložené na Miestne zastupiteľstva Mestskej časti 

Karlova Ves dňa 14.decembra 2021. 

- Rokovanie so správcom budovy na základe poverenia pani starostky  v ktorej sídli Miestny 

úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo veci zatekania do niektorých kancelárií zo 

strešného plášťa. Predmetná vec bola zo strany miestneho úradu opakované v ostatných 

rokoch uplatňovaná u správcu budovy, avšak bez úspešne.  

- Príprava podkladov ku kontrole miestnej knižnice. 

- Príprava podkladov ku kontrole tzv. miestnych daní. Zhromaždenie spisového materiálu, 

jeho štúdium a rokovania so zamestnancami miestneho úradu.  

- Účasť na príprave podkladov k obchodnej verejnej súťaži na prenájom nehnuteľnosti – 

samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a priľahlého areálu nachádzajúceho sa na 

pozemkoch registra C KN parc. č. 12 s výmerou 1 032 m2,  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria na ktorom je umiestnená predmetná stavba a pozemok registra C KN parc. č. 13 

s výmerou 3 205 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetko v k.ú. Karlova 

Ves, zapísaných na LV 2513 na Borskej 2 v Bratislave vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislava zverené do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre zámer vybudovať a 

prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 242/2021 písm. C. 

-  Účasť na rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, finančnej a legislatívnej 

komisii, štúdium podkladov na ich rokovanie, vystupovanie s hlasom poradným v zmysle 

zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,    

- kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami pri náhodne 

vybraných verejných obstarávaniach, 

- kontrolórsky dohľad nad  každodennými činnosťami miestneho úradu a vedenia Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves,  

- pravidelná účasť na týždenných poradách pani starostky s hlasom poradným, 
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- poradenská a metodická činnosť pre potreby pani starostky, 

- účasť na právnej poradni organizovanej pánom vicestarostom v prospech obyvateľov 

Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 

 

V Bratislave 18. februára 2022 

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. 

miestny kontrolór 


