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

na II. polrok 2019
___________________________________________________________________

1. Kontrola Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za
osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s platným Sadzobníkom správnych
poplatkov a kontrola dokladov súvisiacich s oslobodením od uvedených poplatkov.

                                                                          Termín: júl 2019

2. Kontrola Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za
rozvoj v súlade so sadzbami poplatkov podľa VZN MČ B-NM č.1/2017 o miestnom poplatku za
rozvoj na území MČ B-NM, v znení VZN MČ    B-NM č.9/2017.

                                                                          Termín: august - september 2019

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto.

                                                                          Termín: október - november 2019

4.   Kontrola oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul.
č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM.

                                                                           Termín: december 2019 - január 2020

Uznesenie z 8. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 25. júna 2019

08/08 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2019

1. Kontrola Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za
osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s platným Sadzobníkom správnych
poplatkov a kontrola dokladov súvisiacich s oslobodením od uvedených poplatkov.

Termín: júl 2019

2.  Kontrola Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za
rozvoj v súlade so sadzbami poplatkov podľa VZN MČ B-NM č.1/2017 o miestnom poplatku za
rozvoj na území MČ B-NM, v znení VZN MČ    B-NM č.9/2017.

Termín: august - september 2019

3.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto.
Termín: október - november 2019

4.  Kontrola oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul.
č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM.

Termín: december 2019 - január 2020

- bez pripomienok       Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržali sa: 0


