PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA
NA DRUHÝ POLROK 2016
Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej
kontrolórky obce Slovenská Ľupča v druhom polroku 2016 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1.

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

2.

Kontrola aktuálnosti a dodržiavania vybraných interných smerníc Obce Slovenská Ľupča

3.

Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom obce za roky 2015, 2016 a súvisiace obdobie

4.

Kontrola dodržiavanie zákona o majetku obcí pri využívania vlastníckeho práva, ktoré Obci
Slovenská Ľupča vyplýva z Dohody o užívaní spoločnej veci uzatvorenej medzi Jednotou
Sokol Slovenská Ľupča a Obcou Slovenská Ľupča (podpísaná dňa 4. 1. 2010) za roky 2014
a 2015

5.

Kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtového hospodárenia obce a jej rozpočtových
organizácií v roku 2016

6.

Kontrola hospodárenia Obecného podniku lesov spol. s r. o. v roku 2016

7.

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

8.

Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní - Obec Slovenská Ľupča a jej
rozpočtové organizácie v druhom polroku 2015 a v roku 2016

9.

Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Obce Slovenská Ľupča, ktorým sa
určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, výška príspevku v Základnej
umeleckej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Strediska
záujmovej činnosti a Školského klubu detí pri Základnej škole Sama Cambela a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského
stravovania pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri ZŠ Sama Cambela v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča v platnom znení v roku 2015 a 2016

10. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich obci a jej rozpočtovým organizáciám
zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov za obdobie rokov za roky 2015 a 2016

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1.

Vypracovanie odborných stanovísk k rozpočtovým opatreniam

2.

Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva

3.

Vypracovanie odborného stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročnému
rozpočtu na roky 2017-2019

4.

Kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy

5.

Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a
všeobecne záväzných nariadení obce atď.)

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči č. 43/2016 dňa 28. 6. 2016

V Slovenskej Ľupči dňa 29. 6. 2016

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