Obecný úrad
Ondrejská 360/1
976 62 Brusno
IČO: 00313491
OBEC BRUSNO – HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z §§ 18 – 18g zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1) písm. b)
uvedeného zákona predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2019.
Činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2019 bude zameraná:
 na kontrolnú činnosť,
 na plnenie iných úloh.
Kontrolnej činnosti podliehajú Obecný úrad Brusno, ZŠ a MŠ Brusno, ZUŠ Brusno, právnické osoby
a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie
a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové
dotácie, a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrola vo verejnej správe je charakterizovaná ako činnosť, ktorou sa zisťuje a hodnotí skutočný stav
kontrolovanej oblasti, ktorý sa porovnáva so stavom predpokladaným právnymi predpismi, alebo
internými smernicami vydanými na ich základe, zisťujú sa príčiny nesplnenia povinností, zodpovedné
osoby a prijímajú sa potrebné opatrenia. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k
neustálemu skvalitňovaniu riadiaceho procesu samosprávy.
Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.
Kontrolná činnosti bude vykonávaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä však:
a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
prepisov,
d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov,
e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné tematické kontroly
1. Kontrola vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti v rozpočtovom hospodárení
obce Brusno od 1.1.2018 do 30.6.2019.
2. Kontrola správnosti, zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami v ZUŠ Brusno od 1.1.2018 do 30.6.2019.
3. Kontrola správnosti, zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami v ZŠ a MŠ Brusno od 1.1.2018 do 30.6.2019.

b) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne.
2. Kontroly vykonávané na základe podnetu starostu obce Brusno, ak vec neznesie
odklad.
3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkonne svojej činnosti.

PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV, PLNENIE
INÝCH ÚLOH
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2020 pred jeho
schválením v Obecnom zastupiteľstve v Brusne.
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020.
3. Vypracovanie správy o výsledku každej vykonanej kontroly a jej predloženie Obecnému
zastupiteľstvu v Brusne.
4. Príprava podkladov k vypracovaniu správy hlavného kontrolóra pre obecné zastupiteľstvo o
kontrolnej činnosti za r. 20191
5. Predkladanie návrhov na nové VZN a smernice obce a obecného úradu v nadväznosti na
všeobecne platné právne predpisy SR, spolupráca pri ich vypracovaní.
6. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Brusne, príp. podľa potreby účasť na
zasadnutiach komisií Obecného zastupiteľstva v Brusne.
7. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
8. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle § 18f ods. 1) písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
od 13.05.2019 do 28.05.2019.
Plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brusne dňa .5.6.2019
uznesením č. 9/2019.
Plán kontrolnej činnosti je oprávnením a poverením hlavnej kontrolórky obce Brusno vykonávať
kontroly v zmysle §§ 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v obci Brusno, v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a taktiež
kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce a/alebo nakladajú
s majetkom obce podľa schváleného plánu kontrol.
V Brusne, dňa 6.6.2019
Ing. Gabriela Karovičová
hlavná kontrolórka obce
gabika.karovicova@gmail.com

1 predkladá sa obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

