
Správa  o  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce  Lehota 
za  rok  2009 

(v zmysle § 18 f písm. e) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a  
doplnkov)

Následné finančné kontroly v roku 2009 boli vykonané na základe schválených 
Plánov  kontrolnej  činnosti  HK  na  I.  a  II.  polrok  2009  obecným  zastupiteľstvom 
v Lehote dňa 28.01.2009 a dňa 08.07.2009.
Rozpočet  obce  na  rok  2009  bol  prejednaný  a odsúhlasený  na  riadnom  Obecnom 
zastupiteľstve  dňa  03.12.2009,  pričom bol  prejednaný  a  pozmenený  aj  v priebehu 
roka.
 

Obecný  úrad  spracováva  všetky  účtovné  operácie  v súlade  so  zákonom  č.  
431/2002 Z.z. O účtovníctve, čo dokazuje aj správa audítora.

V roku 2009 boli vykonané tieto následné finančné kontroly:

 pokladničných operácií (PPD, VPD) za rok 2009 – námatkovo na OÚ v Lehote 
 došlé a odoslané faktúry na OÚ v Lehote
 kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce  

Lehota
 evidencie a nakladanie s TKO 
 evidencia a výber za vodné
 evidencia a výber za  psa
 evidencia a výber daní  z nehnuteľností
 použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Lehota pre OŠK Lehota
 použitia  príspevku  z  rozpočtu  obce  Lehota  v MŠ  Lehota  a školského  strav.  

zariadenia

okrem toho boli vykonané  kontroly a iné činnosti:
 kontrola plnenia plánu pripravenosti obce na zavedenie eura
 vypracovanie Stanoviska hlavnej kontrolórky obce Lehota k záverečnému účtu  

obce Lehota za rok 2008 (dňa 20.05.2009 uzn. 15/2009)
 vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce I. polrok 2009
 vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok  

2009
 sledovanie evidencie sťažností, podaní a podnetov občanov, kontrola spôsobu 

ich riešenia
 kontrola  opodstatnenosti  návrhov  na  vyradenie  majetku  po  vykonanej  

periodickej  inventarizácii  majetku,  záväzkov,  rozdielu  majetku  a  záväzkov  k  
31.12.2008

 vypracovanie  Stanoviska  hlavnej  kontrolórky  obce  k  návrhu  programového 
viacročného rozpočtu obce na rok 2010 a 2011 – 2012

 prekontrolovanie návrhov  VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych poplatkoch 
a daniach, o nakladaní s komunálnym odpadom,



 vypracovania dôvodových správ k návrhom VZN a  poplatkov obce
Zhrnutie:

Účelom  vykonávaných  kontrol  HK   je  zabezpečiť,  aby  všetky  finančné  
prostriedky z rozpočtu obce Lehota boli vynakladané  hospodárne, efektívne, účinne 
a účelovo.
Kontrolovaný subjekt je vždy vopred  informovaný o plánovanej kontrole. Na základe 
toho predkladá kontrolovaný subjekt HK požadované dokumentácie.
Na  základe   vykonanej  kontroly  je  vypracovaná správa  o kontrolovanom subjekte,  
zistených nedostatkov a plán opatrení na odstránenie nedostatkov, resp. sú nedostatky  
odstránené na mieste, v čase kontroly (ak je to možné).

V priebehu  roku  2009  na  základe  vykonaných  kontrol  neboli  zistené  také  
nedostatky,  ktoré  by  ovplyvnili  riadny  chod  obce  a ostatných  organizácií,  ktoré  
nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie.
Nedostatky ako napr. chýbajúce náležitosti pri dohodách o vykonaní práce, chýbajúce 
dohody  o hmotnej  zodpovednosti,  alebo  smernice  o vedení  pokladničnej  hotovosti,  
inventarizačné zápisy boli doplnené, alebo nové chýbajúce VZN dopracované, resp.  
predpripravené návrhy ako napr.  VZN o chovaní,  držaní  a ochrane psov na území  
obce Lehota

Všetky správy, vrátane pracovných materiálov sú k dispozícii k nahliadnutiu u HK.

Lehota, január 2010

Bc. Alena Vajdová
        hlavná kontrolórka obce


