
Návrh Plánu kontrolnej činnosti  HK obce Lehota na I. polrok 2010

V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. § 18f  odst.  1 písm. b Z.z., predkladám Plán kontrolnej  
činnosti na I. polrok 2010.
Rozsah kontrolnej  činnosti  HK je  zameraný na  kontrolu  zákonnosti,  účinnosti,  hospodárnosti  a  
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.
 
I. Plán výkonu kontrolnej činnosti 
Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Lehote,  vo vybraných organizáciách 
riadených Obecným úradom, ako i u právnických osôb, a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom,  
finančnými prostriedkami OÚ Lehota, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie, v  
rozsahu tohto majetku. 

Rozsah kontrolnej činnosti     bude zameraný na:  

Kontrola hospodárenia na úrade a  u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť, u 
iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na 
užívanie
a to či už oblasti príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, 
hospodárenia s fin. prostriedkami, dodržiavania zákona o rozpoč. pravidlách, ako aj nakladania s 
majetkom a majetkovými právami obce, dodržiavania ZP, všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov a plnenia prijatých opatrení. 

Ďalej bude vykonávaná kontrola na základe aktuálnych podnetov poslancov Zastupitelstva obce

Výkon kontrolnej činnosti na rok 2010 bude aktualizovaný v súlade s požiadavkami Zastupiteľstva 
obce,  resp. reálnymi potrebami. 
Celkový  počet  kontrol  a  ich  časový  harmonogram bude závislý  od objemu kontrolovanej  proble-
matiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly.

II. Plán ostatnej činnosti 

1. Vedenie evidencie sťažností, kontrola vybavovania sťažností a petícií 
- kontrola a spolupráca pri vybavovaní sťažností a petícií 
2. Príprava a tvorba koncepčných materiálov 
- spracovanie podkladov, resp. pripomienok k zákonom, nariadeniam a rôznym materiálom týkajúcich  
   sa systému kontroly a chodu obce, spolupráca pri prepracovaní dokumentácie pri prechode na Euro
3.Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov  
- spolupracovanie pri zabezpečovaní na odbornej príprave a vzdelávania zamestnancov 
4. Spolupráca so Zastupiteľstvom obce Lehota
- aktívna účasť HK obce na zasadnutiach Zastupiteľstva obce, Obecnej rady
- predkladanie správ o kontrolnej činnosti HK Zastupiteľstvu obce (resp. pomocných materiálov pri  
   požiadaní poslancov)

pozn. 
V priebehu 2.štvrťroka 2010 by sa mali uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra obce.

V Lehote, 18. január 2010 
Bc. Alena Vajdová, HK


