
Návrh 
plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020 
 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020 s týmto 
zameraním: 
 
A. Vykonanie a dokončenie kontrol schválených Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ 

BA DNV č. 147/12/2019 z 11.12.2019, č. 96/6/2019 zo 17.06.2019 a č. 59/6/2018 
z 29.06.2018: 
 

1. Kontrola financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2019. 
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Termín začiatku kontroly: august 2020 
Obsah a cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Devínska Nová Ves č. 3/2018 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 
a ostatných všeobecne záväzných právnych platných predpisov a noriem s tým 
súvisiacich.    
 

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem 
súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2019. 
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Termín začiatku kontroly: jún 2020 
Obsah a cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných predpisov súvisiacich s postupom MČ BA DNV 
pri prideľovaní vyhradených parkovacích miest. 
 

3. Kontrola vybraných výdavkov v roku 2019. 
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Termín začiatku kontroly: september 2020 
Obsah a cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií, alebo 
ich častí a ochrany majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy v roku 
2019. 
 

4. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných bežných výdavkoch v roku 
2018.  

     Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
     Termín začiatku kontroly: prebieha 

Obsah a cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania rozpočtu MČ BA DNV a dodržiavania 
podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií v roku 2018. 

 
5. Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom Mestskej časti 

Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2017  



      Kontrolovaný subjekt: DENOVA – príspevková organizácia, Eisnerova 25, 841 07 
Bratislava – Devínska Nová Ves, IČO: 17314054 

     Termín začiatku kontroly: prebieha 
     Obsah a cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 

a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií, alebo 
ich častí a ochrany majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy v roku 
2017. 
 

B. Iné úlohy: 
 

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA DNV na rok 2021.  
 
 

 
Bratislava – Devínska Nová Ves, 25.05.2020                                                    
                                                                                  
 
 
                                                                                                        
                                                                                               Mgr. Vlastimil Fekiač 
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                                                                           Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
 
 


