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Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

 MČ Bratislava – Vajnory na I. polrok 2020 
 

V zmysle §18d a §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami čl. 

24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších predpisov, pri zohľadnení 3/5 

pracovného úväzku, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – 

Vajnory návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

Pravidelné kontroly : 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vajnory 

podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa Rokovacieho 

poriadku MZ MČ BA – Vajnory.   

2. Kontrola stavu a vývoja dlhu MČ Bratislava – Vajnory podľa § 17 ods. 15 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Ostatné tematické kontroly : 

3. Kontrola zákonnosti pri čerpaní kapitál. finanč. prostriedkov – Výstavba 

a rekonštrukcia chodníkov.                

4. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2019. 

5. Kontrolná činnosť doplnená o požiadavky Miestneho zastupiteľstva MČ BA – 

Vajnory alebo na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa  

miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Ostatné činnosti a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení : 

6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu MČ Bratislava – 

Vajnory za rok 2019 

8. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

9. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, školeniach. 

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, 

že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné neplánované 

kontroly. 

 

 

  

 

V Bratislave 29.11.2019                                                              Ing. Martin Gramblička 

              miestny kontrolór 


