
Plán kontrolnej činnosti  
Hlavného kontrolóra obce Vojany 

na 1. polrok 2012 

 

1. Kontrola všeobecne záväzných naradení obce 

a) Štatút obce Vojany 
b) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch 
c) Pracovný poriadok obce Vojany 
d) Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vojanoch 
e) Volebný poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch 
f) Zásady odmeňovania zamestnancov obce Vojany 
g) Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Vojany 
h) VZN o miestnych daniach a poplatkoch obce Vojany v roku 2011 a 2012 
i) Ostatné platné VZN 

2. Kontrola vnútorných smerníc obecného úradu 

3. Dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov 

4. Dodržiavanie zákona a slobodnom prístupe k informáciám 

5. Kontrola prípravy a spracovania záverečného účtu obce Vojany za rok 2011: 

a) Plnenie príjmovej časti rozpočtu 
b) Plnenie výdavkovej časti rozpočtu 
c) Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012 

 
 
V mesiaci február boli vykonané kontroly : 
 

1. Organizačný poriadok Obecného úradu  

Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v Správe o vykonanej kontrole 
z 1.2.2012. Po prerokovaní  starosta obce rozhodol, že Organizačný poriadok OÚ bude 
prepracovaný v termíne do 31.5.2012. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vojany č. 1/2005 o poskytovaní dotácií 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pripomienky, ktoré boli doporučené v Zázname 
z kontroly boli prerokované na zasadnutí OZ dňa 23.2.2012, ktoré rozhodlo, že VZN sa 
nebude meniť. 

3. Zásady hospodárenia s majetkom obce Vojany 

Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v Správe o vykonanej kontrole 
z 6.2.2012. Po prerokovaní  Správy dňa ........starosta obce rozhodol, že .................. 

4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch 

Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v Správe o vykonanej kontrole 
z 6.2.2012. Po prerokovaní  Správy dňa ........Starosta obce rozhodol, že .................. 

5. Smernica o postupe pri prijímaní, evidovaní, prešetrení, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a vybavovaní petícií 
v podmienkach obce Vojany 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Pripomienky, ktoré boli doporučené v Zázname 
z kontroly boli prerokované so starostom obce dňa ........, ktorý ..... 

6. Poriadok odmeňovania obce Vojany 

Pri kontrole boli zistené nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v Správe o vykonanej kontrole 
z 16.2.2012. Po prerokovaní  Správy dňa ........starosta obce rozhodol, že .................. 

 


