
 
Plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 bol schválený obecným 
zastupiteľstvom obce Bernolákovo na rokovaní dňa 26.09.2022 uznesením č. 8/22/2022. 
 

I. Priority kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v II. polroku 2022  
 

-� Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Bernolákovo. 
-� Pravidelná kontrolná činnosť. 
-� Plánované tematické kontroly. 
-� Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo. 

 
II. Kontrolná činnosť: 

 
III A: Tematické kontroly: 
 

1.�Kontrola aktuálnosti a zákonnosti platných všeobecne záväzných nariadení obce 
Bernolákovo. 

 
2.�Kontrola výberu daní za špecifické služby v zmysle platného a aktuálneho Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2021 o miestnych daniach na území obce Bernolákovo za rok 
2021. 

 
III B: Ostatné kontroly: 
 

1.�Kontroly vykonané na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva a starostu obce 
Bernolákovo v zmysle §18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

-� na základe požiadavky poslancov na vykonanie kontroly boli doplnené tematické 
kontroly o nasledovné: 
 
III A 3. Kontrola vynaložených verejných financií použitých firmou MIM s.r.o., IČO: 
36395820 – systém Esona a jej reálne využívanie na obci, ich funkčnosť, za ktorú bolo 
zaplatené. 
 
III A 4. Kontrola vynaložených verejných financií na nákup kamerového systému  
Obecnej polície na Viničnej ulici a za kamery v obci Bernolákovo, ich funkčnosť. 
 
III A 5. Kontrola tých uznesení OZ, ktoré by mohli súvisieť s konaniami vedenými na 
súde alebo polícii a činnosťou OZ (jeho rozhodovaním).  

 

2.�Kontroly vykonané z vlastného podnetu, uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná 
kontrolórka obce Bernolákovo dozvedela pri výkone svojej činnosti v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 
 



III C: Odborné stanoviská: 
 

1.�Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce 
Bernolákovo na rok 2023 a obdobie 2024-2025 pred jeho schválením. 

 
IV  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov: 
 

-� Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v obci Bernolákovo. 

-� Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
-� Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch. 

 
Hore uvedené poradie vykonávania kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať najmä 
v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol alebo 
v prípadoch, ak obecné zastupiteľstvo a starosta obce Bernolákovo na základe §18f ods. 1 písm. 
h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov požiada 
o vykonanie ďalších kontrol alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých 
bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 
 
 
V Bernolákove, dňa 17.08.2022  
zverejnené od 17.08.2022 
zvesené dňa 30.09.2022 
 
 

JUDr. Jana Bezáková, v.r. 
hlavná kontrolórka 

       obce Bernolákovo 
 
 
 


