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Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina na   2. polrok 2020 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  

 

V Pružine, dňa  

 

 

  

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 K bodu: 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra    obce Pružina na2. polrok 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Obci Pružina 

1. Schvaľuje 

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina  na 2. polrok 2020 

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 na2. polrok 2020 

                                                                                     Termín: 31.12.2020 

    

  

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 2. polrok 2020 

    Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Pružine v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle 

zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.         

Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce  a kontrolované subjekty riadia 

základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. 

        Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

I. Kontrolná činnosť 

1.  

a) Kontrola poskytnutia a čerpania účelových prostriedkov poskytnutých formou dotácie v zmysle sc 

schváleného rozpočtu obce Pružina za rok 2019. 

b) Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu na Obecnom úrade v Pružine. 

 

Ostatné kontroly 

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Pružine. 

 

II. Ostatná činnosť 

 
• Vypracovanie  odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce Pružina na roky 2021-

2023. 

 • Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 

 
• Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia    s prostriedkami pridelenými 

obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie. 

 

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

 

• Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 

Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

      Ing. Jarmila Kušnierová 

hlavná kontrolórka obce 


