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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

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

a/  s pripomienkami

b/  bez pripomienok



N á v r h
Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na II. polrok 2018
___________________________________________________________________

1. Kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí
    uznesením  č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej
    organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava

                                                                               Termín: júl 2018

2. Kontrola Oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov MÚ B-NM, zameranej
    na úsek ohlasovne pobytu, ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej
    správy v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov  o hlásení
    pobytu  občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

                                                                               Termín: august 2018

3.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
     školou Kalinčiakova 12

                                                                               Termín: september - október 2018

4. Kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 16. zasadnutí
    uznesením č.16/15 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej
    organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 a
    Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
    školou Za kasárňou 2, z dôvodu zmeny vedenia školy

                                                                             Termín: november - december 2018

Uznesenie z 26. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 12. júna 2018

26/05    Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové na II. polrok 2018 :

1. Kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí
    uznesením  č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej
    organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava

                                                                               Termín: júl 2018



2. Kontrola Oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov MÚ B-NM, zameranej
    na úsek ohlasovne pobytu, ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej
    správy v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov  o hlásení
    pobytu  občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

                                                                               Termín: august 2018

3.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
     školou Kalinčiakova 12

                                                                               Termín: september - október 2018

4. Kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 16. zasadnutí
    uznesením č.16/15 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej
    organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 a
    Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
    školou Za kasárňou 2, z dôvodu zmeny vedenia školy

                                                                             Termín: november - december 2018

- bez pripomienok Hlasovanie :  za :  16
 proti :  0

                             zdržali sa :  0


