
Hlavný kontrolór Obce Zborov 

 
 

P L Á N 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

 

 

V súlade s ustanovením § 18 f  ods. 1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   

p r e d k l a d á m 

plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 za účelom prerokovania. 

 

A) Kontrolná činnosť  v súlade s ustanovením § 18 d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. 

 

1. Cieľ kontroly – kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva podľa 

rokovacieho poriadku za rok 2020. 

Kontrolovaný subjekt  :  Obecný úrad v Zborove 

Termín  :  január, február 2021                 Zod. : Ing. Ján Rusiňko, hl. kontrolór obce 

                                                        Spolupráca  : Mgr. Peter Hudák, prednosta obce 

 

2. Cieľ kontroly – správa a ochrana zvereného majetku, náležitosti zriaďovacích 

listín poľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

Kontrolovaný subjekt  :  Obecný úrad v Zborove 

Termín  :  marec, apríl 2021                        Zod. : Ing. Ján Rusiňko, hl. kontrolór obce 

                                                        Spolupráca : Mgr. Peter Hudák, prednosta obce 

 

B) Mimoriadne kontroly  v súlade s §18f ods. 1 písm. h/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení vykoná ak o ne požiada OZ alebo starosta obce. 

 

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti  :   

 

1. Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Obce Zborov za rok 2020. 

Kontrolovaný subjekt  :   Obecný úrad Zborov 

Termín  :  maj, jún  2021                            Zod. : Ing. Ján Rusiňko, hl. kontrolór obce 

                                                        Spolupráca : Jana Bukovská, vedúca fin. odd. OcÚ 
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2. Riešenie, vybavovanie podaní zamestnancov obce o protispoločenskej činnosti 

v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontrolovaný subjekt  : Obecný úrad Zborov a obcou zriadené inštitúcie. 

Termín  : stály                                                    Zod. : Ing. Ján Rusiňko, hl. kontrolór 

                                                                Spolupráca  : podľa charakteru podania 

 

3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

1. Účasť na rokovaniach orgánov obce 

2. Stanoviska k pripravovaným materiálom na rokovanie orgánov obce 

3. Informačná a konzultačná činnosť so zamestnancami obce ku zákonným a iným 

predpisom súvisiacich s činnosťou obce. 

4. Spolupráca pri spracovaní interných predpisov (smernice, zásady, VZN ap.). 

 

 

 

V Zborove    04.11.2020                                                                    Ing. Ján Rusiňko 
                                                                                                      hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené     : 
 

1. Na úradnej tabuli obce    :   09.11.2020 
2. Na webovom sídle obce  :   09.11.2020 

 



Obecný  úrad  v Zborove – hlavný kontrolór obce 

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva 
v Zborove dňa 
 

 
 
 

P L Á N 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V zmysle  : 
§ 18f ods. 1 písm. b/ 
zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení 

 

 

Predkladá : 
Ing. Ján Rusiňko 
hlavný kontrolór obce                                                              Návrh na uznesenie   : 
                                                                                           
                                                                                          Obecné zastupiteľstvo v Zborove                                                     
                                                                                          po prerokovaní  

                                                                                          Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

                                                                                          kontrolóra na I. polrok 2021 

                                                                                                           tento 

1. Berie na vedomie 

Spracoval   :                                                                              2.  Poveruje hlavného kontrolóra 

Ing. Ján Rusiňko                                                                       obce vykonaním kontrol 

hlavný kontrolór obce                                                            v I. polroku 2021 

 

 

 

 

 

V Zborove  04.11.2020 


