Obec ĽUBIŠA
Pre ...... zasadnutie
OZ Ľubiša

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022

Predkladá:
Ing. Mária Kulanová
HK obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo
Obce Ľubiša
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Vypracoval:
Ing. Mária Kulanová
HK obce

II. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa Plánu kontrolnej činnosti

Materiál obsahuje:
Návrh plánu KČ
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Hlavná kontrolórka Obce Ľubiša
Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému
zastupiteľstvu jedenkrát polročne. V súlade s citovaným
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu Obce Ľubiša

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 1. POLROK 2022
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov v súlade s aktuálnymi
potrebami obce a obecného zastupiteľstva.
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 plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce za obdobie 2.polrok 2021
2. Kontrola vybranej investičnej akcie obce realizovanej v roku 2021, dodržiavanie zák.
č.357/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Kontrola čerpania FP z rozpočtu obce za rok 2021 na originálne kompetencie –
Materská škola v obci
B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať,
ak o ne požiada OZ.
C) Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
• Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
• Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu za rok 2021.
• Vypracovanie Návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
• Vypracovanie a predkladanie Správ o výsledku kontrol
• Vedenie evidencie a preverovanie oznámení prijatých v súlade so zák. č. 54/2019 Z.z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
D) Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky
• spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných predpisov, metodická pomoc pri
vypracovaní vnútorných smerníc obce,
Návrh Plánu Kontrolnej činnosti HK obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web
sídle dňa .............................
Plán Kontrolnej činnosti HK obce bol schválený OZ
Dňa 15.11.2021

dňa .................... Uzn.č. ............
Ing. Mária Kulanová
hlavná kontrolórka
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