
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo  v Pružine 

Dňa: 15.12.2021 

Uznesenie č.         /2021 

  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

  

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina  na 1. polrok 2022 

  

Predkladá: 

Ing. Jarmila Kušnierová 

Hlavný kontrolór obce Pružina 

  

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina na   1. polrok 2022 bol v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce 

Pružina  dňa  01.12.2021 

 

V Pružine, dňa  01.12.2021 

 

 

  

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 K bodu: 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Pružina na 1. polrok 2022 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Pružina 

1. Schvaľuje 

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina  na 1. polrok 2022 

2. Poveruje 

     hlavného kontrolóra obce Pružina 

     v zmysle zákona č. 357/2015Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a  audite a o zmene niektorých zákonov 

výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

                                                                                     Termín: 30.06.2022 

    

  

Dôvodová správa k materiálu 

  

        Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. 

        Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli alebo oficiálnej 

internetovej stránke obce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina na 1. polrok 2022 

    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona š. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022: 

I. Kontrolná činnosť 

a) Pravidelné, tematické kontroly 

Kontrola plnenia vybraných uznesení Obecného zastupiteľstva v Pružine; 

Kontrola stavu a vývoja dlhu obce; 

Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za rok 2021; 

Kontrola financovania  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem subjektu 

územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom obce; 

Kontrola dodržiavania zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci v podmienkach obecnej samosprávy; 

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obecnej 

samosprávy. 

b) Ostatné kontroly 

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Pružine, ak vec neznesie odklad; 

Kontroly vykonávané na základe podnetu starostu obce, ak vec neznesie odklad; 

II. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

 

  Vypracovanie  odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Pružina za rok 2021; 

 

 Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce; 

 

 Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so  zákonom č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v obci Pružina. 

 

       

 

Ing. Jarmila Kušnierová 

hlavná kontrolórka obce 



 


