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Správa o činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2012 

 
     V súlade so zákonom č. 369/ 1990 v platnom znení, § 18f, ods.1, písm. e, predkladá HK 
obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti v roku 2012: 
 
     Plán práce som OZ predložila  v uplynulom roku dva krát, a to na 1.a 2. polrok 2012a 
svoje činnosti som vykonávala v zmysle predložených plánov, vrátane činností, ktoré 
priebežne vyplynuli z rokovaní OZ 
     Prednostne som sa venovala plneniu úloh, ktoré mi priamo vyplývajú  z mojej funkcie, t.j. 
ide o úlohy: vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce, k návrhu záverečného účtu, 
správa o plnení uznesení, súhrnná správa o činnosti HK . 
    Za rok 2012 som spolu vykonala tieto kontroly: 

- kontrola realizácie strechy MŠ 
- kontrola odmien – starosta obce 
- kontrola preverenia údajného nezákonného prevodu akcií na vodárenskú spoločnosť 
- kontrola –preverenie podnetu P. Sobotu – o činnosti/nečinnosti obce v súvislosti 

s údajným šikanovaním jeho manželky – učiteľky ZŠ 
- kontrola činnosti komisií 
- kontrola VZN, platných v obci,  uverejnených na webovej stránke 
- kontrola odchádzajúcich hovory z telefónneho čísla  - jedáleň pri ZŠ 
- kontrola údajného nezákonného prevodu pozemkov, p. Vojtková 
- kontrola vyúčtovaných dotácií 
- kontrola výstavby chodníka – Lateko 
- kontrola – altánok pri kaplnke 
- kontrola – minimálne mzdové náklady na financovanie originálnych kompetencií 

 
Výsledky každej jednotlivo vykonanej kontroly som prezentovala OZ písomnou formou. 
 
     Ďalšia činnosť HK: 
       
     Štvrťročné stretnutia členov Trenčianskej regionálnej sekcie Združenia hlavných 
kontrolórov som absolvovala raz, polročnej konferencie som sa toho roku nezúčastnila. 
Spolu s pracovníčkami OcÚ som sa zúčastnila školení na vybrané témy, ktoré pravidelne 
poriada RVC Nitra. 
 
     Okrem toho som sa podieľala na vypracovaní niekoľkých VZN obce Liešťany, na 
vypracovaní rozpočtu obce a jeho zmien v roku 2012. 
 
Žiadam predložiť OZ pred jeho zasadnutím 
V Liešťanoch, január 2013 
Ing. Ivana Ondrejičková, hlavná kontrolórka             
 


