
Hlavná kontrolórka Obce S     M I     Ž A     N Y   

V súlade s ustanovením § 18f, odst. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 predkladám obecnému zastupiteľstvu v Smižanoch  

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2011

      Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky sa riadi  zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej  
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje 
pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariadení, dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení  
s verejnými a vlastnými prostriedkami.

1. Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrola bude vykonaná v príspevkovej organizácii obce  - Obecné kultúrne centrum 
Smižany.    

2. Kontrola – inventarizácia  v zmysle § 29 zákona 431/2002 o účtovníctve v znení 
neskorších zmien a doplnkov.
Kontrola bude vykonaná na Obecnom úrade v Základnej umeleckej škole Dezidera 
Štraucha a v Obecnom kultúrnom centre Smižany.

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle § 18 zákona 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré obec vybavuje v zmysle 
zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 
zákona č. 85/1990 Z. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Kontrola bude vykonaná na Obecnom úrade v Smižanoch,  v rozpočtových 
a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce.

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Smižanoch v zmysle 
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Smižanoch a plnenie operatívnych 
úloh Obecného zastupiteľstva v Smižanoch na základe prijatých uznesení z rokovania 
obecného zastupiteľstva.

5. Kontrola dodržiavania všeobecných záväzných nariadení prijatých obecným 
zastupiteľstvom v Smižanoch.

6. Kontrola pracovného poriadku v materských školách zriadených obcou Smižany.

7. Kontrola archivácie dokladov v materských školách zriadených obcou Smižany 
v zmysle registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obecného úradu 
v Smižanoch.



8. Predloženie správy Obecnému zastupiteľstvu v Smižanoch o kontrolnej činnost v roku 
2010.
Správa bude predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva najneskôr do 60 dní po 
uplynutí kalendárneho roku 2010. 

9. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2010.
Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva 
v Smižanoch pred schválením záverečného účtu obce Smižany za rok 2010 obecným 
zastupiteľstvom.

      
10. Vypracovať inventarizáciu mzdových prostriedkov .
11. Vykonať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii Obecnej 

polície.
12. Vypracovať správu o vykonaných finančných kontrolách od nástupu do funkcie, 

s akým finančným výsledkom boli uzavreté.
13. Vykonať kontrolu verejných obstarávaní, zistiť, či bol porušený zákon pri verejnom 

obstarávaní.
14. Predložiť obecnému zastupiteľstvu vnútornú smernicu pre vykonávanie finančnej 

kontroly v obci Smižany.
15. Vypracovať správu  - k realizovaným stavbám v obci,  aké finančné prostriedky boli 

vysúťažené a za aké financie boli stavby zrealizované.

Ostatné činnosť:
 - vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií.

      Plán kontroly je variabilný z pohľadu vznesených požiadaviek obecného 
zastupiteľstva a rozhodnutia hlavnej kontrolórky vychádzajúc z podnetov poslancov 
zastupiteľstva a iných podnetov podaných hlavnej kontrolórke.

V Smižanoch 02.12.2010                                                 Ing. Dobšinská Iveta 
                                                                                  hlavná kontrolórka Obce Smižany
Zverejnené v obci dňa 05.01.2011


