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Návrh 

plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová 

Ves na obdobie 1. polrok 2022 
 

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

skorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratisla-

va – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2022 s týmto zameraním: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA DNV za rok 2021. 

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

Termín začiatku kontroly: január 2022 

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných no-

riem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA DNV za rok 2021. 

 

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021. 

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

Termín začiatku kontroly: január 2022 

Obsah a cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení ne-

skorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za rok 2021. 

 

3. Kontroly na základe podnetov poslancov  Miestneho zastupiteľstva MČ BA DNV, Úradu MČ BA DNV, 

iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb. 

Kontrolovaný subjekt: podľa podnetu 

Termín začiatku kontroly: I. polrok 2022 priebežne 

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných predpisov, ktorých porušenie vyplýva z predloženého podnetu.    

 

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu MČ BA DNV za I. a II. štvrťrok 2022. 

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

Termín začiatku kontroly: I. a II. štvrťrok 2022 

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť stav a vývoj dlhu MČ BA DNV za jednotlivé mesiace kontrolovaného 

štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.). 

 

5. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava 

Termín začiatku kontroly: máj 2022 

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a dodržiavanie interných predpisov súvisiacich s inventarizáciou majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

 

6. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Ul. Ivana Bukovčana 6126/3, 841 08 Bratislava,  

Termín začiatku kontroly: jún 2022 

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a dodržiavanie interných predpisov súvisiacich s inventarizáciou majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
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Iné úlohy: 

 

1. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ BA DNV na rok 2022.  

 

Bratislava – Devínska Nová Ves, 22. 11. 2021                                                    

 

 

 

          v.r. 

                                                                                               Mgr. VlastimírFekiač 

                                                                                                  miestny kontrolór 

                                                                           Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

 


