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Návrh na uznesenie prekladateľa:

Obecné zastupiteľstvo:

berie na vedomie  
       Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za  rok 2011
- s pripomienkami
                  -  bez pripomienok 

	berie na vedomie a schválilo:
	ukladá:  



Návrh na uznesenie komisii OZ:







Spracovala:  Mgr. Iveta Balejčiková
Predkladá: Ľudovít Ružička

Prerokované na OZ konané dňa:
Vyvesené dňa:  nevyvesuje sa	






Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra   za rok 2011


V  zmysle §18f písm. e.) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bola predložená  obecnému zastupiteľstvu v Dubovej správu o kontrolnej činnosti za rok 2011, ktorú v danom roku vykonávala:
-  Edita  Heldová za obdobie  od  1.1. 2011 do  30.9. 2011 a
-  Mgr. Iveta Balejčiková  od 1.12.2011 – 31.12.2011.



1. V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo  predložené: 

1.1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Dubová na rok 2011-2013 a k programovému rozpočtu  predložené dňa 1.3.2011 a zobraté na vedomie OZ uzn.č. 5/2011 


1.2. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2010 predložené 1.3.2011 a zobraté na vedomie OZ číslom uzn.  3/2011.

1.3.  Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2011 - Správa predložená do OZ a uzn. č. 8/2011zobratá na vedomie dňa 1.3.2012.

2. V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2011 bola vykonaná: 

2.1. Kontrola zúčtovania dotácií z rozpočtu obce pre organizácie

2.2. Kontrola zúčtovania nákladov spoločných úradov (stavebný a školský)

2.3. Kontrola zúčtovania nákladov opatrovateľskej služby

3. Kontroly a činnosti mimo plánu kontrolnej činnosti:
  
3.1.  Správa o kontrolnej činnosti HK za r. 2011 predložená do OZ a zobratá na vedomie uzn. č.  6 /2011 zo dňa  1.3.2011.

Ostatné činnosti:

Pravidelné predkladanie plánu kontrolnej činnosti:
-  na I. polrok 2011  schválený uznesením č. 07/2011 zo dňa 1.03.2011
-  na II. polrok 2011 schválený uznesením č. 021/2011 zo dňa 29.09.2011
-  na I. polrok 2012 schválený uznesením  č. 036 /2011/08 zo dňa 15.12.2011 

sledovanie legislatívnych zmien  a štúdium nových zákonov v r. 2011
	príprava na zasadania OZ, štúdium materiálov
účasť na zasadania obecného zastupiteľstva.




Školenia a zasadania hlavných kontrolórov:
Celodenné Metropolitné zasadnutie hlavných kontrolórov dňa 4.2. 2011 v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves;
Celodenné zasadnutie Metropolitnej  RS ZHK a Bratislavskej RS ZHK miest a obcí SR,25. 3. 2011 v Rovinke, v  Kultúrnom dome.
 Metropolitné zasadnutie hlavných kontrolórov – školenie – v dňoch 26.-27.5.2011 v Senci;


Poslanci obecného zastupiteľstva vo Dubovej zobrali správu na vedomie bez diskusie.
Uznesením OZ č.........../..........2012



Vypracovala: Mgr. Iveta Balejčiková
Hlavný kontrolór obce

Dubová, 31.1.2012















