
Plán
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na I. polrok 2018
___________________________________________________________________

/schválený uznesením MZ MČ B-NM č.22/11 dňa 12.12.2017/

1. Kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
zameraná na prevádzku Tržnice

                                                                            Termín :  január - február 2018

2. Kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
zameraná na prevádzkovanie lanovej dráhy Bratislava - Železná studnička

                                                                            Termín : marec - apríl 2018

3. Kontrola Oddelenia správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu
Bratislava-Nové Mesto, zameranej na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby
budovy MÚ a objektov a priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

                                                                            Termín : máj - jún 2018

4. Mimoriadna kontrola rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava

                                                                            Termín : priebežne

Uznesenie z 22. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 12. decembra 2017

22/11    Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové na I. polrok 2018
nasledovne:
1.   Kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb zameraná na
prevádzku Tržnice
       Termín plnenie : január - február 2018
2.  Kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb zameraná na
prevádzkovanie lanovej dráhy Bratislava – Železná studnička
      Termín plnenia: marec – apríl 2018
3.  Kontrola oddelenia správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto,
zameraná na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby budovy Miestneho úradu a objektov
a priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
      Termín plnenia: máj – jún 2018
4.   Mimoriadna kontrola rozpočtovej organizácie ZŠ a MŠ Riazanská 75, Bratislava
      Termín plnenia: priebežne

- bez pripomienok Hlasovanie :  za :  17
 proti :  0

                             zdržali sa :  0



Mestská časť Bratislava – Nové  Mesto
Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 12.12.2017

P l á n
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
___________________________________________________________________

Predkladá : Materiál obsahuje :
---------------                                                                     -------------------------

miestny kontrolór 1. Návrh uznesenia
Ing. Martin Böhm                                                          2. Plán kontrolnej činnosti

Spracovateľ : Stanovisko právnej skupiny :
------------------                                                      --------------------------------------

miestny kontrolór                                                      nie je potreba právneho
Ing. Martin Böhm                                                         posúdenia

Na rokovanie prizvať :
------------------------------

              /

December 2017



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM
na I. polrok 2018

a/  s pripomienkami

b/  bez pripomienok



P l á n
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na I. polrok 2018
___________________________________________________________________

5. Kontrola Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na
zabezpečenie správy, prevádzky a údržby budovy MÚ a objektov a priestorov MČ
B-NM

                                                                          Termín :  január - február 2018

6. Mimoriadna kontrola rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Riazanská 75

                                                                           Termín : marec - apríl 2018

7. Kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, zameranej na
prevádzkovanie lanovej dráhy Bratislava - Železná studnička

                                                                           Termín : máj - jún 2018


