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Prizvaný/

NÁVRH UZNESENIA
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2015.

Miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Ing. Zuzana Dzivjáková

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
(v zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov)

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť miestnej kontrolórky v II.
polroku 2015 zameraná najmä na výkon kontrolnej činnosti v oblasti nakladania s majetkom
mestskej časti a výkon kontroly vybavovania sťažností a petícií.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 sa predkladá na začiatku funkčného
obdobia miestneho kontrolóra, t.j. od 1.6.2015.

Plánované kontrolné akcie
1. Výkon kontroly v zmysle prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ
1.1. Kontrola hospodárenia Karloveského športového klubu v zmysle uznesenia č.461/2013
(štvrťročne).
1.2. Kontrola hospodárenia Základnej školy A. Dubčeka v zmysle uznesenia č.497/2014/C,
(mesačne).
1.3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o pravidlách času
predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavy a rekonštrukcie stavieb a bytov
v zmysle uznesenia č. 29/2015/C.
1.4. Kontrola ekonomickej činnosti školskej jedálne na Základnej škole A. Dubčeka
v zmysle a uznesenia č. 29/2015/B.
1.5. Kontrola použitia prostriedkov z Fondu rozvoja bývania – v zmysle uznesenia Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 10/1999/B2 zo dňa 9.2.1999.

2.

Výkon kontroly hospodárenia

2.1. Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia
finančných prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s osobitným
dôrazom na efektívnosť vymáhania pohľadávok, platobnú disciplínu v oblasti záväzkov,
dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 523/2004
a súvisiacich predpisov.
2.2. Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
2.3. Kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu samosprávnych kompetencií.
2.4. Kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej správy.
3. Výkon kontrolných akcií z Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
3.1. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves č. 5/2012 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva,
predajné automaty, nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava - Karlova Ves.
3.2. Kontrola financovania a dodržiavania právnych predpisov na úseku stravovania
dôchodcov.

Ostatná činnosť
4.1.
4.2.

4.3.

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.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel,
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves).
Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018, v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18f, ods. 1, písm. c).

Bratislava 14.6.2015

Ing. Zuzana Dzivjáková

