
  Obecný úrad v Zborove – hlavný kontrolór obce 

 

 

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

v Zborove dňa 15. 12. 2010 

 

 

 

 

 

PLÁN 

 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 

 

 

 

Na základe : 

§ 18 f ods.1 písm. b)  

zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

Predkladá : 

Ing. Václav Džavan 

hlavný kontrolór obce 

                                                                                             Návrh na uznesenie : 

                                                                                     

                                                                                      Obecné zastupiteľstvo v Zborove 

                                                                                                po prerokovaní 

                                                                                   Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

                                                                                          kontrolóra na I. polrok 2011 

                                                                                                      tento :  

                                                                                      a.)  s c h v a ľ u j e   

                                                                                      b.)  p o v e r u j e   hlavného   

Spracoval :                                                                          kontrolóra obce vykonaním 

Ing. Václav Džavan                                                           kontrol v I. polroku 2011  

hlavný kontrolór obce                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zborove   29. 11. 2010 



Hlavný kontrolór obce Zborov 

 

P l á n 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011   

 
    V súlade s ustanovením § 18f , ods.1, písm. b.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, 

p r e d k l a d á m 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 

 

1,/  Preskúmanie výsledku hospodárenia – plnenia rozpočtu ( príjmov a výdavkov ) obce   

      Zborov za rok 2010  s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému  

       účtu obce . 

 

       Kontrolovaný subjekt : Obecný úrad Zborov  

       Termín :  do 31.3.2011                                   Zodp.:      Ing. V. Džavan, hl. kontrolór obce       

                                                                              Spolupráca:  J. Bukovská, ved. fin. odd. OcÚ 

 

2./  Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

      k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obecnej 

      samosprávy za rok 2010.    

   

      Kontrolovaný subjekt:  Obec (Obecný úrad) Zborov 

      Termín : do 30. 6. 2011                             Zodp.: Ing. V. Džavan, hl. kontrolór obce       

                                                                         Spolupráca:  Ing. P. Humeník, prednosta OcÚ 

                                                                                                                                                                              

3./  Kontrola odmeňovania zamestnancov obce pri výkone práce vo verejnom záujme  

      podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  

      práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

      neskorších predpisov / v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  

      verejnom záujme v znení neskorších predpisov /.  

  

      Kontrolovaný subjekt : Obecný úrad Zborov 

      Termín :  do 30.6.2011                           Zodp.:  Ing. V. Džavan, hl. kontrolór obce       

                                                                      Spolupráca: J. Bukovská, ved. fin. odd. OcÚ  

                                                                                          Ing. P. Humeník, prednosta OcÚ    

 

4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2011. 

 

     Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad, obcou zriadené organizácie, zodp. podľa uznesení  

     Termín : do 30. 6.  2011                                        Zodp.: Ing. V. Džavan, hl. kontrolór obce       

                                                                                    Uznesením OZ určení nositelia úloh 

  

 

 

 

 

 

 

V Zborove 29.11. 2010                                                           Ing. Václav Džavan 

                                                                                                hlavný kontrolór obce   
 

Zverejnené:  a.) na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2010 

                     b.) na webovej stránke obce dňa 30.11.2010   


