
  OBEC Košecké Podhradie  
 Ing. Martin Prostinák, hlavný kontrolór obce 
 

 

 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2021 

 

Zverejnené dňa: 21.05.2021 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
 

Predkladá: Ing. Martin Prostinák, hlavný kontrolór obce Košecké Podhradie 

 

 

V Košeckom Podhradí, dňa 21.05.2021 

 

 

Podpis predkladateľa ____________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: •     Dôvodová správa  

• Návrh na uznesenie 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

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

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

Tento návrh musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním obecným  zastupiteľstvom 

zverejnený spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli, web stránke obce a pod.) 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Košecké Podhradie 

 

I. Schvaľuje 

− Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2021 

 

II. Poveruje 

− Hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti  

 

 

 

 



  OBEC Košecké Podhradie  
 Ing. Martin Prostinák, hlavný kontrolór obce 
 

 

 

       Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2021    .  
 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Košecké Podhradie je predložený na základe 

§18f zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Zoznam kontrolnej činnosti v uvedenom období: 

 

• Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020 

• Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

• Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2021 

• Kontroly vykonávané podľa §18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení, ak o to požiada 

obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad 

• Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone 

kontrolnej činnosti 

• Vypracovanie správ o vykonaných a ukončených kontrolách v zmysle §18f ods. 1 písm. d) 

zákona o obecnom zriadení 

• V prípade potreby poskytnúť pomoc pri riešení aktuálnych potrieb obce v oblasti legislatívy  

• Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, alebo fondov EÚ.  

• Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných 

smerníc obce a OcÚ.  

 

 

 

v Košeckom Podhradí, dňa 21.5.2021 


