
NAVRH plÁruu KoNTRoLNEJ ČlruľosTl NA ll. PoLRoK2021
KontroIy na zákIade podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, BSK' in ch inštitriciĺ, právnick c
a hos b

uvedené v ed netoch
lll. a lV štvt'rok 2021
Preverit' skutočnosti uvedené v dnotl ch
s z kontrol

u ry o samos

Kontrola stavu a dlhu BratisIavského samos rávneho a za !!1. a lV. k2021
Bratislavs samos
lll. a lV štvt'rok 2021
Preverit'stav a v voj dlhu Bratislavského samosprávneho kra1a za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvt'roka
ustanovenia 17 zákona č' 583/2004 Z. z.

rnancr avs samosp a

Kontrola dodržiavania hospodárnostl, efektívnosti, ričinnosti a Účelnosti pri hospodárenĺ s verejn mi
financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v ško!ách a škotsk ch zariadeniach

a školské zariadenia v zriad'ovatel's bnosti BSK
lll. a lV štvťrok 2021
Preverit' dod rŽiavanie všeobec ne záv äz al v roku 2020
2xS z kontro
prisluŠne odbory Bratislavského samosprávneho kraja

KontroIy v neziskov ch organizäciách, kton m bol
z rozpočtu BratisIavského samosprávneho kraja

poskytnut finančn príspevok, alebo dotácia

nt ta socra sluŽieb
lll. a lV štvt'rok 2021
Preverit' správnost' a oprávnenost' pouŽitia
Bratislavského samosprávneho kraia

finančn ch príspevkov a dotácií poskytnutn1ch z rozpočtu

MAč.í

Kontrolovan subjekt
Predbežn termĺn plnenia
Gieľ
V stup
Spolupráca

č,.2
Kontrolovan' subiekt
Predbežn termín pl nenia
Cieľ

V stup
Spolupráca

TEMA č. 3

Kontrolovan subiekt
Pred bežn termín pInenia
Gieľ
V stup
Spolupráca

TEMA č' 4

Kontrolovan' subiekt
Predbežn termín plnenia

Cieľ
V stup



rs samosp c,

Kontrola splnenia opatrení prijat ch na ná
vznlku

pravu zisten ch nedostatkov a na odstránenie p ntc

anizácie v zrĺad'ovate a zakladatel'ske bnosti Bratislavského samos ho
lll. a lV štvťrok 2021

overĺt'plnenie opatrení prijatyich na nápravu nedostatkov a na odstrá nenie prĺčin ich vzniku z kontrol
realizova Utvarom hlavného kontrol ra Bratislavského sam AV ch cich rokoch

u s o samos o

Kontrola zameraná na vypracovanle odborného stanoviska h lav o kontrol ra k návrhu
Bratislavského samosprávneho kr{a na rok2022 pred jeho schváIenĺm v Zastupiteľstve Bratislavskéh
sam o
Bratislavs sa
lll. štvrt'rok 2021
Preverit'dod
zostavovaní

rŽiavanie všeobecne záväznych právnych predpisov a intern ch predpisov v roku 2021 pri
na rok2022

ráva z kontrol

Spolupráca

TEMA č. 5

Kontrolovan' subiekt
Predbežn termín pInenia

cieľ
V stup
SpoIupráca

TEMA č. 6

Kontrolovan subjekt
Predbežn termín plnenia

Cieľ
V stup
Spolupráca

lng lezák
ntrol r BSKh


