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Hlavná kontrolórka Obce Gyňov 

 

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

neskorších predpisov  p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Gyňov 

 

SPRÁVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE 

ZA ROK 2021 

 

Funkcia hlavného kontrolóra obce bola obsadená od 1.9.2021. Plán kontrolnej činnosti 

bol prijatý Obecným zastupiteľstvo Obce Gyňov uznesením č. 118/2021 dňa 26.10.2021 na 

november 2021 až apríl 2022.  

 

Činnosť v roku 2021 bola zameraná: 

 

1.na kontrolu a oboznámenie sa s predpismi, ktoré ma obec prijaté, a to: 

 Štatút obce Gyňov 

 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Gyňove 

Všeobecne záväzné nariadenia 

 

2. na oboznámenie sa a kontrolu vnútorných predpisov obce: 

 Organizačný poriadok OÚ 

 Pracovný poriadok 

 

3. na usmernenie obce v oblastiach:  

 

-účtovníctva 

 

Odovzdanie individuálnej účtovnej závierky prebieha v dvoch etapách – ako prvé sa 

odovzdávajú účtovné výkazy a následne ostatné súčasti a všeobecné náležitosti. Riadna 

účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra účtovných závierok 

prostredníctvom systému štátnej pokladnice RISSAM.výkazy takto: a) súvaha a výkaz ziskov 

a strát do 5.februára nasledujúceho účtovného obdobia, b) poznámky do 30.apríla 

nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak  

 

Pri určovaní kódov zdroja musí byť dodržaná podmienka, že prostriedky pri úhrade výdavkov 

sa označia takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté od poskytovateľa. Používať všetky 

druhy rozpočtovej klasifikácie (funkčná, programová, ekonomická zdrojová klasifikácia) až na 

najnižšiu úroveň, ktorá je predpísaná.  

 

V zmysle novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022 sa rozširujú informácie vo 

výročnej správy obce  (§22b ods. 3, písm. c) a e) zákona č. 431/2002 Z.z. ) o informácie 

v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry, dopravy, 

územného plánovania a hospodárstva, ako aj údaje o ostatné významné skutočnosti, ktoré mali 

vplyv na hospodárenie a činnosť obce. 
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-rozpočtové pravidlá 

 

Povinnosť zisťovať pred poskytnutím verejných prostriedkov, či je fyzická a právnická osoba, 

ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, zapísaná v registri partnerov verejného sektora.  

 

Oprávnenie vykonať povolené prekročenia a viazanie finančných operácií do 31.augusta, po 

tomto termíne len také zmeny, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu, s výnimkou zmien 

rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, 

výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EÚ 

a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi SR a inými (§ 14 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.) 

 

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje 

osobitný zákon, ktorým je zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. Ďalšie podrobnosti 

o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obce uznesením. 

 

-obecná samospráva 

 

Obec môže regulovať chov a držanie zvierat na svojom území. 

Obec môže iniciovať odstránenie reklamných stavieb, vrakov vozidiel. 

Obec má právo kontrolovať prevádzky – stavebne oddelený priestor. 

Výlučnou právomocou obecného zastupiteľstva je schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov. 

Legislatívny proces pri VZN - výnimka pri VZN záväznej časti územného plánu. Obec zverejní 

záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 

dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom, b)doručením dotknutým orgánom (§ 27 ods.4 

zákona č. 50/1976 Zb.). 

 

-verejné obstarávanie 

Dochádza k zmenám finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou pre stavebné práce, 

tovary a služby a potraviny.  

Hospodárske subjekty bude možné vyzvať na predloženie ponuky na to určenou funkcionalitou 

elektronickej platformy. 

 

-slobodný prístup k informáciám 

Zmluvy musia byť zverejnené na centrálnom registri zmlúv od 31.3.2022. 

 

4. ostatné činnosti: 

- účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

- predloženie plánu kontrolnej činnosti na november 2021 až apríl 2022. 

 

 

Gyňov, 22.2.2022  

       

 

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

   


