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18. Plán kontrolnej činnosti  

útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

 

 

PREDKLADÁ:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVALA: Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka mesta Pezinok 

       

 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ...../2020 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  a § 18f ods. 1 písm. b) 

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

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

v znení predloženého materiálu 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 

 



Plán kontrolnej činnosti 

útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

V súlade s ust. §18f ods. 1 písm. b) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov predkladám na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku 

návrh  Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 s týmto 

zameraním: 

 

1. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za IV. Q. 2020 a  ročné vyúčtovanie  

hospodárenia v  LESY SR, š.p., Smolenice, vykonať v súlade s ust. §18d ods. 2 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov  

2. Kontrola hospodárenia za rok 2020 Pezinské kultúrne centrum, p. o., vykonať 

v súlade s ust. §18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

3. Kontrola hospodárenia za rok 2020 Mestský podnik služieb, p. o., vykonať 

v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

4. Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020, vypracovať 

a predložiť MsZ odborné stanovisko pred jeho schválením - v súlade s ust. §18f ods. 1 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

 

5. Kontrola plnenia zmluvných podmienok za I. Q 2021 LESY, š. p., Smolenice, 

vykonať v súlade s ust. §18d ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Ďalej kontroly na základe uznesenia MsZ vykonané v súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. 

h) zákona č. 369/1990 Zb., kontroly vykonané na základe požiadavky primátora Mesta 

Pezinok, ak vec neznesie odklad a kontroly vykonané z vlastného uváženia a poznatkov 

získaných pri výkone svojej činnosti. 

 

Vybavovanie podnetov, prešetrovanie sťažností a petícií v zmysle Zásad postupu pri 

prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických 

osôb v podmienkach Mesta Pezinok. 

Vybavovanie a prešetrovanie podnetov v zmysle dokumentov Etický kódex zamestnanca 

Mesta Pezinok a Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok.  

 

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania 

jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej 

problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového 

rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých 

bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

 

V Pezinku, dňa 09.11.2020 

 

Ing. Anna Taškárová, PhD. 

hlavná kontrolórka Mesta Pezinok                                             

   


