
Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR  

Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019 

 
 

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

16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie 

(v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu k objektu bývalej 

základnej školy na ulici M.C. Sklodowskej.   

 

Kontrolované obdobie: zmluvné obdobie zmluvy č. 07 83 0670 07 

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava a FC Petržalka akadémia, M.C. 

   Sklodowskej 1, Bratislava 

          

   

2.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri investičných aktivitách. 

 

Kontrolované obdobie: obdobie realizácie stavby 

Kontrolovaný subjekt:  METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava 

 

 

3.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami, s akcentom na výdavky a záväzky. 

     

Kontrolované obdobie: rok 2018 – do ukončenia výkonu kontroly 

   Kontrolovaný subjekt: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., Röntgenova 

ul. č.24, Bratislava  

 

 

 

Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 na 

základe uznesenia č. 178/2019 zo dňa 30.5.2019 Mestského zastupiteľstva: 
 

 

4.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 

2015, 2016, 2017, 2018, v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 

     

 

5.   Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 

2015, 2016, 2017, 2018, v obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. 

 

6.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 

2015, 2016, 2017, 2018, v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť. 

 

 



Kontrola zaradená do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 na 

základe požiadavky primátora hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 16.7.2019: 
 

7.    Kontrola verejného obstarávania pod názvom „Obnova – pamätník SNP“. 

Kontrolované obdobie: Obdobie realizácie procesu obstarávania      

Kontrolovaný subjekt: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. č. 3, 

                  Bratislava  


