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 NÁVRH  

 Plánu kontrolnej činnosti    

hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča na II. polrok 2019 
 

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva NÁVRH plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2019: 
 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

a) Tematické kontroly 

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (uznesenia prijaté v I. polroku 2019) 

- kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, 

dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta uzatvorené v rokoch 2017 

a 2018) a kontrola bežných výdavkov uskutočnených v rokoch 2017 - 2019 v rozsahu odmien, 

poistného a príspevkov vyplatených na základe uzatvorených dohôd v Obecnom úrade Slovenská 

Ľupča  

- kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami obce Slovenská Ľupča v rokoch 2017, 2018 

- kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce 

- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

noriem obce v podmienkach územnej samosprávy  

b) Ostatné kontroly 

- kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka 

dozvedela pri výkone svojej činnosti 

-  kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča a na 

základe podnetu starostu obce Slovenská Ľupča, ak vec neznesie odklad  
 

PRÍPRAVA A TVORBA MATERIÁLOV PRE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

- Odborné stanovisko k návrhu zmien rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2019 

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022 

- vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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