
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Lehota na II. polrok 2008

V súlade s § 18f  odstavec 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z.z., predkladám Plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2008.
Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu:
1. zákonnosti
2. účinnosti
3. hospodárnosti
4. efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce v 
nasledovných oblastiach:

I. Plán výkonu kontrolnej činnosti 
Kontrolná činnosť bude vykonávaná:
a) na Obecnom úrade v Lehote, 
b) u právnických osôb a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom, finančnými prostriedkami OÚ 
   Lehota, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom 
   sa tohto majetku. 

Rozsah kontrolnej činnosti     bude zameraný na:  

1. Obecný úrad, Základnú školu a Materskú školu v Lehote: 
1.1. Kontrola hospodárenia na úrade 
- kontrola príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, 
- kontrola hospodárenia s fin. prostriedkami, dodržiavania zákona o rozpoč. pravidlách, 
- kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, dodržiavania zákona o verejnom
  obstarávaní tovarov, prác, služieb a kontrola zmluvných vzťahov, 
- kontrola dodržiavania ZP, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, 
- kontrola plnenia prijatých opatrení. 
1.2 Kontrola ostatných činností na úrade 
- kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva obce (napr. VZN o daniach, atď.) 

2. Kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov Zastupiteľstva obce
Výkon kontrolnej činnosti  bude v súlade s požiadavkami Zastupiteľstva obce,  resp. reálnymi 
potrebami. 
Celkový  počet  kontrol  a  ich  časový  harmonogram  bude  závislý  od  objemu  kontrolovanej 
problematiky, závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

II. Plán ostatnej činnosti 

1. Oblasť sťažností a petícií 
- kontrola vybavovania sťažností a petícií v súlade so všeobecne záväznými právními a internými
  predpismi.
2. Oblasť prípravy a tvorby koncepčných materiálov 
- spracovanie podkladov, resp. pripomienok k zákonom, nariadeniam a rôznym materiálom týka- 
  júcich sa systému kontroly a chodu obce t.č. hlavne so zreteľom na prechod na EURO a dopra-
  covaním chýbajúcich, či neúplných dokumentov obce
3. Spolupráca so Zastupiteľstvom obce Lehota
- aktívna účasť HK obce na zasadnutiach Zastupiteľstva obce, Obecnej rady
- predkladanie správ a informovanie o kontrolnej činnosti HK Zastupiteľstvo obce 

V Lehote, 18. jún 2008 

Bc. Alena Vajdová



Návrh
na uznesenie Obecného zastupiteľstva v     Lehote konaného dňa 25.06.2008  

K bodu programu :  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Lehota na II. polrok 2008

Obecné zastupiteľstvo v Lehote:

• poveruje plnením úloh HK v zmysle predloženého a schváleného    
     Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2008


