Vyvesené: 8.6.2018
Návrh
PLÁNU
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavného kontrolóra v 2. polroku
2018 zameraná na nasledovné činnosti:
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov
vyťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Vojčice. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 2.polroku 2018 bude realizovaná v
kontrolovanom subjekte, konkrétne: na OÚ Vojčice, v RO Základná škola Vojčice,
v organizačnej zložke Školská jedáleň pri Základnej škole vo Vojčiciach atď.
A) Kontrolná činnosť
v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
1. Kontrola evidovania a vybavovania petícií a sťažností za rok 2017
Kontrolovaný subjekt:

Obec Vojčice

2. Kontrola výdavkov a príjmov realizovaných vo vybranom období 1. polroka 2018 –
dodržiavanie funkčnej, ekonomickej klasifikácie, vykonávanie základnej finančnej
kontroly
Kontrolovaný subjekt:
Základná škola Vojčice
3. Kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v MŠ a ŠKD v
zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v podmienkach Obce
Vojčice v zmysle schváleného VZN
Kontrolovaný subjekt:

Školská jedáleň pri Základnej škole vo Vojčiciach,
Základná škola, Materská škola

4. Kontrola použitia finančných prostriedkov za rok 2017 poukázaných ZŠ vo

Vojčiciach z rozpočtu obce Vojčice na originálne kompetencie t.j. na fungovanie
školského klubu pri ZŠ vo Vojčiciach v zmysle zákona NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Kontrolovaný subjekt:

Základná škola Vojčice

5. Kontrola plnenia uznesení za 1.polrok 2017
Kontrolovaný subjekt:

Obec Vojčice

6. Kontrola zabezpečenia ochrany osobných údajov v zmysle novej právnej úpravy
(GDPR od 25.5.2018) v podmienkach obce Vojčice
Kontrolovaný subjekt:

Obec Vojčice

B) Mimoriadne kontroly
v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. sa vykonajú, ak o ne
požiada OZ alebo starosta obce
C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Spracovanie stanoviska k návrhu návrhu rozpočtu na rok 2019-2021
2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky
1. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2. Stanoviská k pripravovaným zmluvám
3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva
4. Účasť na rokovaniach orgánov obce

Vo Vojčiciach, dňa 8.6.2018
............................................
Ing. Ingrid Grimlingová
kontrolórka obce

