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NÁVRH 

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

 

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

predpisov. 

I. Výkon pravidelnej kontroly 

• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

II. Výkon tématickej kontroly (preverenie dodržiavania legislatívy, zákonných postupov, 

hospodárnosti, účelovosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.) 

• Kontrola vynaložených verejných financií na nákup kamerového systému Obecnej 

polície na Viničnej ulici a za kamery v obci Bernolákovo, ich funkčnosť. 

• Kontrola vynaložených verejných financií použitých firmou MIM s.r.o., IČO: 

36395820 – systém Esona a jej reálne využívanie na obci, ich funkčnosť. 

 

III. Ostatné kontroly 

• Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva 

• Kontroly vykonávané na základe podnetu starostu obce, ak vec neznesie odklad 

• Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri svojej činnosti 

 

IV. Vypracovanie stanovísk a ďalšia činnosť 

• Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 

2023 

• Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bernolákovo za 

obdobie roka 2022 

• Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022 

• Správy o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo 

• Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 

• Prehlbovanie kvalifikácie, účasť na školeniach a odborných seminároch 
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• Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

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

rozsiahlosti kontrolovanej problematiky a jej časovej náročnosti alebo v závislosti na  iných 

objektívnych dôvodoch.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona 

č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 13.02.2023, predložený 

na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Bernolákove a schválený uznesením 

č..................../2023 na jeho zasadnutí konanom dňa ..................2023. 

 

 

V Bernolákove, dňa 13.02.2023                                                  JUDr. Eva Hroncová, v.r. 

zverejnené od 13.02.2023                                                                hlavná kontrolórka  

                                                                                                           obce Bernolákovo 


