
 Ing.  Ružena  Zathurecká,   miestna   kontrolórka   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka 
                                                                                                   
                                                                                           V Bratislave, dňa 24.novembra 2017 
                       
 
   Návrh   plánu   kontrolnej   činnosti   na   1. polrok 2018 
 
I.  Pravidelné  činnosti:  
 
-   Vypracovanie   správy  o   kontrolnej  činnosti   za    rok   2017   
    (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   2017 
    (Platné  predpisy:  Zákon  o  sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z.,  Zákon  č.  10/1996 Z. z., § 7/3/c).   
 
-   Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu m. č. Bratislava-Dúbravka za rok 2017  
     (Platný  predpis:  Zákon  o  obecnom  zriadení  č.  369/1990 Zb.,  § 18 f  ods.1 písm. c).  
 
 
II. Kontrolné  akcie:  
 
 -   Kontrola  nakladania  s  majetkom  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  zameraná  
      na  dodržiavanie zásad hospodárenia mestskej časti  
      Cieľom je preveriť využitie nehnuteľného majetku z hľadiska účelu a finančných prínosov,  
      postupy prenechávania  majetku  do  užívania,  prevody  vlastníctva,   plnenie   zmluvných   
      podmienok.   Ide  o  pokračovanie  kontroly  evidencie  majetku,  vykonanej  v  roku  2017. 

  
 -   Kontrola  plnenia  opatrení a odstránenia  nedostatkov  vyplývajúcich  z  vykonaných    
      kontrol   v  rokoch   2015 – 2017  na   Miestnom  úrade   m. č.   Bratislava-Dúbravka,  
      základných školách  a  v  Dúbravskej  televízii  s. r. o. 
       
 -   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.“  
 
Pripomienky  a  návrhy  k  plánu  kontrolnej  činnosti   na  1. polrok  2018  je  možné 
predložiť  písomne,  osobne,  príp.  v  elektronickej  podobe  v  termíne   
                                                                                                           do  12. decembra 2017 
 
Kontakt:  Ing. Ružena  Zathurecká,  Miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka,  
                                                             Žatevná 2,  pracovisko:  Pri kríži 14.  
Mail:    zathurecka@dubravka.sk   
Mobil:  0905 480 434                                                
Vypracovala: Ing.  Ružena  Zathurecká                       
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