
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  

Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019 
 

1.  Kontrola hospodárnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na 

reprezentačné a propagačné účely.   

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava    

          

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 

11/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami. 

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 

Kontrolovaný subjekt:  Domov seniorov Lamač, Na barine 5, Bratislava 

 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 

8/2017 a dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 1 

Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia dopravy v oblasti 

cestnej, pešej infraštruktúry a organizácie dopravy.     

Kontrolované obdobie: rok 2018 – do ukončenia výkonu kontroly 

   Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava  

 

4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami, preverenie obdržaných podnetov. 

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 

   Kontrolovaný subjekt: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska ulica č. 1, 

Bratislava 

 

5. Kontrola bytového hospodárstva s akcentom na vymáhanie pohľadávok.  

Kontrolované obdobie: rok 2017 do ukončenia výkonu kontroly 

   Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava 

    

6.  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 

14/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami.  

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly 

Kontrolovaný subjekt: Petržalský domov seniorov, Vilová 19/A,  Bratislava. 

    

7.  Kontrola v oblasti výberu poplatku za rozvoj v mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy z pohľadu oprávnených nárokov hlavného mesta.  

Kontrolované obdobie: rok 2018 do ukončenia výkonu kontroly 

   Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Bratislavy  

  

8.  Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami, riešenie požiadaviek NKÚ.  

Kontrolované obdobie: rok 2017– do ukončenia výkonu kontroly 

Kontrolovaný subjekt: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava 

 

 

 

 


