
Návrh plánu kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra Obce Jasenové na II. polrok 202 2 

 
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a               
o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2022  
zameraná na viaceré činnosti. 

Cieľom kontrolnej činnosti je kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému 
hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce, pričom kontroly budú zamerané 
na dodržiavanie hospodárnosti, zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
s verejnými financiami. 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií by malo dôjsť k postupnému zisťovaniu stavu 
a odstráneniu prípadne zistených nedostatkov. 

 
 

   
Výkon finančnej kontroly a kontroly plnenia úloh :  

  
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jasenové 
2. Kontrola inventarizácie majetku Obce Jasenové k 31.12.2021, overenie súladu majetku vedeného  

na listoch vlastníctva v k.ú. Jasenové s evidenciou vedenou obcou 
3. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností za prvý polrok 2022 v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z.                        

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  
 
 

 Ostatné úlohy a činnosti :  
  

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu Obce Jasenové na  rok 2022. 
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Jasenové na roky 2023 – 2025.  
3. Pravidelné predkladanie správ o výsledkoch kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu. 
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023. 
5. Aktívna účasť na zasadnutiach  Obecného zastupiteľstva obce Jasenové. 
6. Metodická podpora pri príprave všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov Obce 

Jasenové. 
7. Zvyšovanie  odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou  na odborných seminároch, školeniach, 

konferenciách a samovzdelávaním. 
   

 

 

Vypracovala :   Ing. Monika Brezániová, hlavný kontrolór obce  
 
V Jasenovom, 25.07.2022 
 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce  dňa  26.07.2022 
 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jasenové na 2.polrok 2022 bol schválený 
uznesením OZ  č. .........../2022 dňa ..................  


