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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

I. polrok 2022 

 

 

 

Dôvodová správa :  

 

V súlade s § 18f písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór 

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.   

 

 

 

 

 

 

MR BERIE NA VEDOMIE: 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Handlová na I. polrok 2022,  

predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová, bez výhrad. 

 

MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Handlová na I. polrok 2022, v 

predloženom rozsahu. 

 

 

MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Handlová na I. polrok 2022,  

predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta Handlová, bez výhrad. 

 

MsZ SCHVAĽUJE: 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Handlová na I. polrok 2022, v 

predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala  :  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka 

V Handlovej   :  21.10.2021 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  

na I. polrok 2022 

 

     Hlavná kontrolórka vykonáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení predovšetkým kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Handlová a kontrolu 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová. 

     Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta Handlová vychádza hlavne z ustanovení 

zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, kde je v § 18d) určený rozsah kontrolnej činnosti v 

§ 18 e) sú pomenované pravidlá kontrolnej činnosti, ktoré určuje osobitný predpis a tým je 

zák. 357/2015 Z. z.. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

( účinnosť od 1.1.2016). Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania 

finančnej kontroly pomenované v ustanoveniach § 20 - §27 . Kontrolnou činnosťou sa overuje 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami mesta 

Handlová. 

 

    A/ Kontrolná činnosť v I. polroku 2022 bude zameraná na: 

➢ Zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami mesta Handlová, ako aj majetkom zvereným mestu 

Handlová do užívania  

➢ Príjmy a výdavky mesta Handlová 

➢ Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN mesta Handlová 

➢ Dodržiavanie interných predpisov mesta Handlová 

➢ Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v minulom 

období 

 

 

B/ Kontrolované subjekty v I. polroku 2022 budú predovšetkým : 

• Mestský úrad Handlová 

• Príspevkové organizácie zriadené mestom 

 

 

C/ Oblasti, v ktorých budú v I. polroku 2022 vykonané kontroly  

▪ oblasť výkonu samosprávnych funkcií mesta Mestským úradom Handlová, 

▪ oblasť kultúry 

▪ oblasť iných kontrol 

 

                                        

D/ Predmet kontroly bude predovšetkým : 

❖ hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 
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❖ hospodárenie a využívanie majetku mesta v  správe kontrolovaného subjektu, 

❖ dodržiavanie zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 

❖ dodržiavanie zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

❖ dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

❖ dodržiavanie zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

❖ dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

❖ dodržiavanie interných predpisov, smerníc a nariadení. 

 
 

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky je z časového ako aj vecného hľadiska  

zostavený tak, aby v ňom bol priestor na podnety primátorky mesta, poslaneckého zboru a iné 

závažné podnety podané hlavnej kontrolórke. 
 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Dana Bedušová 

                                                                                              hlavná kontrolórka 


