
Návrh 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo  

na I. polrok 2019 

 

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

neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2019.  

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v roku 2018   

  Cieľom kontroly je preveriť plnenie tých uznesení, ktoré sa týkali ich vykonateľnosti          

v oblasti rozpočtu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom obce.   

 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých v súvislosti s vykonanými kontrolami v roku 

2017    

Cieľom kontroly je preverenie plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli 

zistené v rámci vykonaných kontrol v roku 2017.   

 

3. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018  

V súvislosti s vypracovaním stanoviska k návrhu záverečného účtu preveriť dodržanie 

príslušných právnych predpisov pri jeho zostavení.  

 

4. Vypracovanie súhrnnej správy z kontrolnej činnosti za rok 2018 

Uvedená povinnosť vyplýva z § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení. 

 

5. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021   

V súvislosti s vypracovaním stanoviska k návrhu rozpočtu preveriť správnosť jeho 

zostavenia v rámci dodržania príslušných právnych predpisov.   

Z dôvodu predkladania návrhu rozpočtu na rok 2019 obecnému zastupiteľstvu na jeho 

rokovanie až v roku 2019 bola presunutá uvedená povinnosť hlavného kontrolóra do 

činnosti v I. polroku 2019. 

 

6. Kontrola príjmov rozpočtu obce z poplatkov za komunálny odpad 

Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN 

č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) pri 

výbere poplatkov a prípadnom vymáhaní pohľadávok za obdobie roka 2017.  

Táto kontrola bola presunutá z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti hlavnej kontrolórky.  

 

7. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

Na základe rizikovej analýzy a poznatkov z kontrol zostavenie návrhu plánu kontrolnej  

činnosti na I. polrok 2019. 

Uvedená povinnosť bola presunutá z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti hlavnej kontrolórky.  

 

 

Vypracovala: RNDr. Helena Niepelová, PhD. v. r. 

                       hlavná kontrolórka obce 

 

 

V Bernolákove 14.01.2019 


