Hlavný kontrolór
Obec Smižany
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2017
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 – 18g zákona č. 369/
1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení § 18f ods. 1)
písm. b) uvedeného zákona predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2017.
1. Kontrola dodržiavania zákona 283/20002 Z.z. o cestovných náhradách na Obecnom úrade Obce
Smižany.
2. Kontrola odmeňovania pedagogických zamestnancov v roku 2016– dodržiavanie zákona
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov.

3. Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ ZŠ na Komenského ul. v Smižanoch v roku
2016, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, Vyhlášky č.
330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, VZN Obce Smižany č.3/2016
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach a VZN Obce Smižany
č.97/2011 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
5. Kontrola návrhu príjmovej a výdavkovej časti viacročného rozpočtu obce na roky 20119
až 2020 a návrhu rozpočtu obce na rok 2018 - odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
Obce Smižany.
6. Kontrola dodržiavania VZN Obce Smižany č.3/2015 o poskytovaní dotácií právnickým
a fyzickým osobám z rozpočtu Obce Smižany v roku 2017 v TJ Slovan Smižany.
7. Plnenie úloh uložených hlavnému kontrolórovi uznesením OZ.
Pri plnení plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie jednotlivých kontrol. Do
plánu kontrolnej činnosti môžu byť zahrnuté ďalšie kontroly podľa požiadaviek OZ
a objektívnych požiadaviek na kontrolu, vyvolaných kontrolnou činnosťou, čo môže spôsobiť
posunutie plánovanej kontroly do ďalšieho kontrolného obdobia.
V Smižanoch 29.5.2017
Ing. Ján Imre
hlavný kontrolór obce

