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S P R Á V A
o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce Dubová
za rok 2010


	V zmysle zákona č. 369/1990 Zb., a v znení zákona č.369/2004 Z. z. § 18f, ods l
písm. e , je hlavný kontrolór  obce povinný predkladať obecnému zastupiteľstvu Správu
o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, za ktorý
sa správa predkladá.
	Výkon kontrolnej činnosti,  je  súčasťou  riadenia a nakladania s verejnými prostriedkami. Spoľahlivé a efektívne fungovanie kontrolného systému vo vnútri
jednotlivých organizačných štruktúr a organizácii obce, môže plniť jej základný cieľ:
včas odhaľovať odchýlky od platných noriem, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť
hospodárnosť, a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov.
	Kontrolná činnosť vykonaná obecnou  kontrolórkou obce v roku 2010 bola 
vykonaná v súlade zák. o Obecnom zriadení a v súlade so zák. č. 502/2001  Z. z. o finančnej
kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Celková správa kontrolnej činnosti bola určená Plánom kontrolnej činnosti 
na I. a II. polrok 2010, pričom činnosť hlavnej kontrolórky bola zameraná na :
	výkon kontrolnej činnosti

rozpočtový proces
výkon pravidelnej finančnej kontroly
kontrola vybavovanie sťažnosti a petícií
ostatná činnosť

l. výkon kontrolnej činnosti

       V zmysle vyššie uvedených nariadení vykonáva hlavná kontrolórka kontrolnú činnosť
ako kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva , tiež kontrolu príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce,  kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  vrátane
všeobecného nariadenia obce , kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavanie  interných predpisov obce, vybavovanie sťažnosti a petícii a ostatnú činnosť.  
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2. Rozpočtový proces

	Ku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky patrí aj každoročne vypracovať
stanovisko k záverečnému účtu k 31.12.2010, vypracovanie odborného stanoviska
k vyhodnoteniu Programového rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska k ná-
vrhu Programového rozpočtu, ktoré bolo vypracované za II. polrok 2010.

3. Výkon pravidelnej finančnej kontroly 

	Pravidelne je vykonaná kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, vedenie účtovnej evidencie obce,  kontrola plnenia rozpočtu so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti
účinnosti a účelnosti pri hospodárení MŠ, ZŠ a ŠJ,  kontrola zúčtovania  dotácii z rozpočtu pre organizácie , náklady spoločných úradov ( ako stavebný, školský)  a tiež  náklady
určené na opatrovateľské služby.

4. Výkon následnej finančnej kontroly

	Pri kontrole plnenia a čerpania rozpočtu za rok 2010,  neboli zistené žiadne nedostatky, pre ktoré by musela byť vykonaná následná kontrola. Všetky finančné operácie
sú schválené  finančnou komisiou ,obecným zastupiteľstvom a obecnou kontrolórkou.

5. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií

	Za rok 2010 bola podaná l sťažnosť p. Alexandra Lukačoviča, ktorej riešenie trvá.

6. Ostatná činnosť

	Ako obecná kontrolórka sa pravidelne zúčastňujem na rokovaniach obecného zastupiteľstva  a pracovných poradách.  
Za rok 2010 bolo prijatých 45 uznesení , z nich 44 boli podpísané v stanovenej lehote a nadobudli právoplatnosť.
Uznesenie 36/2010- odpredaj pozemku pod stavbou p. Alojza Pešku -trvá
      Nesplnené uznesenia Obecného zastupiteľstva od roku 2007 – 2009 zostali:
Uznesenie č.19/2007- odstránenie premostenia
Uznesenie č.  7/2008- zmluva o budúcej kúpe- vec rieši právnička, stále trvá
Uznesenie č.27/2008- návrh o výmene pozemkov s Farským úradom v Dubovej
Uznesenie č.30/2008- vypracovanie spoločného návrhu na výmenu pozemkov- stále trvá
Uznesenie č.32/2008- stavebná komisia pripraviť návrh pre k .ú. Budmerice
Uznesenie č.38/2008- nájom pozemkov pod chatami p. Lisého- odmietnutie návrhu
Uznesenie č.40/2008- odkúpenie pozemkov –vlastník nereagoval na výzvu
Uznesenie č . 8/2009 -odkúpenie obchodného podielu – nereagovali na výzvu
Uznesenie č.11/2009- odkúpenie pozemkov- trvá 
Uznesenie č. 25/2009- rokovanie so spoločnosťou EURO aktivity –vrátenie financií    
 Táto správa o kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky obce Dubová bude
predložená na  rokovanie obecného zastupiteľstva.

                                                                                         Heldová  Edita
                                                                                       obecná kontrolórka

