PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA
NA PRVÝ POLROK 2017
Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej
kontrolórky obce Slovenská Ľupča v prvom polroku 2017 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1.

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

2.

Kontrola zameraná na plnenie opatrení prijatých pri následných kontrolách uskutočnených
v roku 2016

3.

Kontrola aktuálnosti a dodržiavania vybraných interných smerníc Obce Slovenská Ľupča

4.

Kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtového hospodárenia obce a jej rozpočtových
organizácií za štvrtý štvrťrok 2016 a prvý polrok 2017

5.

Kontrola vykonania inventarizácie a zostavenia riadnej účtovnej závierky – Obec Slovenská
Ľupča a jej rozpočtové organizácie k 31. 12. 2016

6.

Kontrola zostavenia riadnej účtovnej závierky Obecného podniku lesov spol. s r. o. k 31. 12.
2016

7.

Kontrola hospodárenia Obecného podniku lesov spol. s r. o. v roku 2016 a prvom polroku
2017

8.

Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016 na základe uznesení
obecného zastupiteľstva, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce a súvisiacich právnych
predpisov

9.

Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Obce Slovenská Ľupča a v jej rozpočtových
organizáciách v roku 2016 a v prvom polroku 2017

10. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich rozpočtovým organizáciám zriadeným
obcou zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v roku 2016 a v prvom polroku 2017

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1.

Vypracovanie odborných stanovísk k rozpočtovým opatreniam

2.

Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva

3.

Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016

4.

Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a
všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými
orgánmi verejnej správy atď.)

Vyvesené na úradnú tabuľu obce

25. novembra 2016

Zvesené z úradnej tabule obce

13. decembra 2016

Tento Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obec Slovenská Ľupča bol schválený na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči dňa 13. 12. 2016 uznesením č. 82/2016.

V Slovenskej Ľupči dňa 14. 12. 2016

Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
hlavná kontrolórka obce Slovenská Ľupča
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