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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Dôvodová správa:
Platné predpisy:
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.,
§ 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra:
- ods. 1 b)-„predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti“
- ods. 1 c)-„vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného
účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve“
- ods. 1 d)-„predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému 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 obecné zastupiteľstvo alebo
starosta, ak vec neznesie odklad“.
-ods. 2) -„Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach
komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.“
-ods. 4) -„Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky
kontrol poslancom alebo starostovi.“
Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.
§ 23 – Kontrola vybavovania sťažností:
- ods. 1)- „Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností“.
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Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
I. Pravidelné činnosti:
- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
(Platný predpis: Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18 f ods. 1 písm. e ).
- Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
(Platné predpisy: Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., Zákon č. 10/1996 Z. z., § 7/3/c).
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
(Platný predpis: Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18 f ods. 1 písm. c).
Stanovisko bude vypracované v prípade, ak MZ neschváli rozpočet do 31.12.2018.
- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu m. č. Bratislava-Dúbravka za rok 2018
(Platný predpis: Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 18 f ods.1 písm. c).
II. Kontrolné akcie:
- Kontrola výberu poplatkov za rozvoj na území mestskej časti za rok 2018.
Kontrola nadväzuje na ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj v zmysle VZN č. 1/2017
s účinnosťou od 1.3.2017 a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.
Cieľom kontroly je overiť dodržiavanie platných predpisov pri výbere poplatku za rozvoj.
- Kontrola príjmov z inzercie v mesačníku „Dúbravské noviny“ v roku 2018.
Kontrola je zaradená do plánu na základe podnetu občana.
Cieľom je preveriť výšku príjmov, platby inzerantov a súlad s platným cenníkom.
- Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení miestneho zastupiteľstva,
na základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu (§ 18 f ods. 1 písm. h)
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov,
§ 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 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke mestskej časti od 15. novembra 2018 s tým, že v lehote do 4. decembra 2018
je možné predložiť pripomienky písomne, osobne, príp. v elektronickej podobe.
Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, 26. novembra 2018
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