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PLÁN 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Hrnčiarske Zalužany predkladá 

Obecnému zastupiteľstvu v Hrnčiarskych Zalužian návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred 

prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Hlavná kontrolórka pri 

výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 

súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

I. Výkon kontrol  

 

Hlavná kontrolórka vykoná v 2. polroku 2021 nasledovné kontroly: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva schválených v 1. polroku 2021  

2. Kontrola smerníc o verejnom obstarávaní a kontrola smernice o hospodárení 

a nakladaní s majetkom obce a iné súvisiace s hospodárením a nakladaním majetku 

obce. 

 

 

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné 

zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. Plán kontrolnej činnosti je oprávnením 

hlavnej kontrolórky vykonávať schválené kontroly. 

 

II. Stanoviská a iná činnosť  

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022  

 

2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

1.polrok 2022 
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3. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obce Hrnčiarske Zalužany podľa 

zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v z.n.p.  

 

4. Preverovanie oznámení a vedenie evidencie oznámení podľa zákona č.54/2019 Z.z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

5. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti  

 

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce  

 

7. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom 

záujme podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.  

 

 

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od 

objektívnych skutočností, ako zo strany oprávnenej osoby, tak i zo strany povinných 

osôb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alena Nociarová 

     hlavná kontrolórka obce Hrnčiarske Zalužany 
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Dôvodová správa k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 

 

 

K časti I. Výkon kontrol:  

Kontrola č.1 - zaradenie do plánu kontrolnej činnosti vyplýva priamo zo znenia § 18d 

ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, o 

rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ( kontrola plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva)  

  

Kontrola č. 2 - zaradenie do plánu kontrolnej činnosti na základe zákona č. 138/1991 Zb 

z o majetku obcí v z.n.p 

  

K časti II. Stanoviská a iná činnosť: 

 - vypracovanie stanovísk a iná činnosť vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a z ďalších prislúchajúcich právnych predpisov  

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch 

 schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 

2021. 

 

 

 

            Ing. Alena Nociarová 

     hlavná kontrolórka obce Hrnčiarske Zalužany 

 


