
november 2022 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
 
 
 
 
Materiál na 1. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
dňa 22.11.2022 
 
 
 
 
 
 

 
Informácia o činnosti útvaru kontroly 

 
 
 
 
 
Predkladateľ: 
Bc. Marián Takács 
miestny kontrolór 
 
 
 
 
Zodpovedný: 
Bc. Marián Takács 
miestny kontrolór 
 
 
 
 
Spracovateľ :  
Bc. Marián Takács 
miestny kontrolór 

Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodová správa 

1. Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 
2023 

 

  



2 
 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 
 
Plán  kontrolnej  činnosti  na  1.  polrok  2023  
 
 

 

Dôvodová správa 
Zákon  o  obecnom  zriadení  č. 369/1990 Zb.,  
§ 18f – Úlohy hlavného kontrolóra:  
- ods. 1 b)-  „predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh  plánu  kontrolnej činnosti“ 
- ods. 1 d)- “predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo zastupiteľstvu na jeho  
                    najbližšom  zasadnutí“  
- ods. 1 e)- “predkladá  zastupiteľstvu  najmenej  raz  ročne  správu  o kontrolnej  činnosti, , a 

to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku“ 
- ods. 1 h)-  „je   povinný   vykonať   kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada  zastupiteľstvo alebo  
                    starosta, ak vec neznesie odklad“ 
- ods. 1 i)-  „plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom“ 
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Návrh    plánu   kontrolnej   činnosti   na   1.   polrok   2023 
 
 
I.   Pravidelné   činnosti:  
 
      -  Vypracovanie   správy   o   kontrolnej   činnosti   za   rok   2022 
          (Platný  predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,   § 18f  ods. 1 písm. e) 
       
      -  Kontrola  prijímania,  evidencie  a  vybavovania  sťažností  a  petícií  za   rok  2022 
          (Platné predpisy:  Zákon o sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z.,   Zákon č. 10/1996 Z. z. § 7/3/c) 
 
      -  Vypracovanie stanoviska k  záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
          za  rok  2022 
          (Platný predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení   č.  369/1990 Zb.,  § 18f ods.  1 písm. c) 
   
II.   Kontrolné   akcie:     

- Kontrola stavu a vývoja  dlhu mestskej časti  (podľa  § 17 ods. 15 zák. č. 583/2004 
Z. z.)  „Hlavný  kontrolór  sleduje  počas  rozpočtového  roka  stav  a  vývoj  dlhu  
obce ...“ 
 

- Kontrola zverejňovania zmlúv podľa platnej legislatívy na základných školách 
v zriaďovacej pôsobnosti m. č. Bratislava-Dúbravka 
(Platný predpis: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.) 
 

- Tematické  a mimoriadne kontroly na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva, na  základe  požiadavky  starostu  a  z  vlastného  podnetu 

    (Platný predpis:  § 18f  ods. 1 písm. h)  zákona   o  obecnom  zriadení   č. 369/1990 Zb.) 
 
 
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18f  ods. 1 písm. b) – „Hlavný  
kontrolór  predkladá  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  1. polrok  2023  bol  zverejnený  na   webovej  stránke  
a  na  úradnej   tabuli   mestskej časti. V čase  vypracovania  materiálu  na  zasadnutie  MZ  
neboli  predložené  žiadne  pripomienky a  návrhy  na  jeho  doplnenie  a zmeny. 
 
 
Vypracoval:  Bc. Marián Takács        V Bratislave 11. novembra 2022 
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