Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
19.06.2021 o 09:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Bc. Júlia Kočíková – starostka obce;
poslanci OZ: Vladimír Bernát, Bc. Ľudmila Hužvárová, RNDr. Lenka Maliničová, PhD., Viera Štefanovičová
Ďalší prítomní: Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce (ďalej HKO), Juraj Pliška, RNDr. Jakub Štofila,
Peter Toperczer
Ospravedlnený: Marcel Pancák

Návrh programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Prejednanie stratégie pri rekonštrukcii vodovodu
Rôzne
Záver

Bod 1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Júlia Kočíková otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítala prítomných.
Na zasadnutí sa zúčastnili štyria z piatich poslancov OZ, Marcel Pancák sa ospravedlnil zo zdravotných
dôvodov. Starostka skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila spísaním zápisnice p. Lenku Maliničovú. Za overovateľov zápisnice určila p.
Vladimíra Bernáta a p. Vieru Štefanovičovú.

Bod 3 Schválenie programu zasadnutia
Starostka prečítala návrh programu zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie,
poslanci hlasovali o schválení programu zasadnutia v uvedenom znení, bez zmien.

1

Bod 4 Informácie
Starostka obce informovala o stave na účtoch k 18.06.2021:
27.510,04 €
 bežný účet:
1.533,90 €
 účet MŠ:
 rezervný fond: 26.652,28 €
545,91 €
 sociálny fond:
6.511,41 €
 úverový účet:
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie podané starostkou.

Bod 5 Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
P. Toperczer: Zmienil sa, že pri telefonáte so starostkou bol informovaný, že v júni sa na zasadnutí OZ
bude preberať problematika havarijného stavu prístupovej komunikácie (na parcele č. 226 registra C-KN
v k. ú. Hýľov, pozn. zapisovateľky).
Starostka: odpovedala, že len teraz ukončila svoju dlhodobú PN a toto zasadnutie zvolala predovšetkým
kvôli splneniu zákonnej povinnosti obce - prerokovaniu a schváleniu záverečného účtu za rok 2020.
Zmienený problém bude zaradený do programu najbližšieho zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať v júli
a budú naň prizvaní všetci majitelia pozemkov, ku ktorým prístupová komunikácia vedie.
Bod 6 Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Gabriela Dorovová skonštatovala, že záverečný účet obce za rok 2020
bol zverejnený na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote. Následne prečítala svoje stanovisko
(Príloha č. 1 zápisnice) k záverečnému účtu, z ktorého okrem iného vyplýva, že obec rok 2020 uzavrela
so schodkom rozpočtu v sume -17.996,17 €. Obec do rozpočtu zapojila pomocou príjmových finančných
operácii prostriedky z predchádzajúcich rokov, čím vznikol konečný prebytok rozpočtu hospodárenia
obce v roku 2020 vo výške 10.408,04 €, ktorý HKO odporúča previesť na účet rezervného fondu obce.
HKO odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci OZ (a) vzali na vedomie stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 a
následne hlasovali (b) najprv o schválení celoročného hospodárenia Obce Hýľov za rok 2020 a (c) o
schválení použitia zostatku finančných operácií v sume 10.408,04 € na tvorbu rezervného fondu.
Bod 7 Prejednanie stratégie pri rekonštrukcii vodovodu
Starostka informovala, že doteraz nebolo vydané rozhodnutie Envirofondu o schválení dotácie na
rekonštrukciu prívodovej rady obecného vodovodu. Hoci je momentálne situácia so zásobovaním pitnou
vodou vyhovujúca, celý systém prepojenia vodovodného potrubia je zastaraný a vyžaduje značné
opravy. Starostka navrhla začať prácu na súvisiacej projektovej dokumentácii a vyzvala poslancov, aby
o návrhu hlasovali.
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Bod 8 Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov
Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová písomne predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
na obdobie júl - december r. 2021 (Príloha č. 2 zápisnice). Poslanci OZ vzali návrh na vedomie.
Výzva na predloženie ponuky „Poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov“
Starostka informovala, že verejné obstarávanie vo veci poskytovania služby verejného osvetlenia
vyhrala Východoslovenská distribučná, a.s.. Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie.
Získanie častí pozemku cintorína od SPF
Starostka ďalej informovala, že časti pozemku cintorína pôvodne patriace Slovenskému
pozemkovému fondu obec Hýľov získala od SPF deliminačným protokolom. Poslanci OZ vzali informáciu
na vedomie.
Grant Karpatskej nadácie - „Kaštieľna oáza plná pokladov“
Ľ. Hužvárová informovala, že začiatok terénnych prác súvisiacich s realizáciou projektu „Kaštieľna
oáza plná pokladov“ je plánovaný na júl. Zároveň vyzvala poslancov na aktívnu účasť. Poslanci OZ vzali
informáciu na vedomie.
Bod 9 Záver
Na záver starostka poďakovala zúčastneným poslancom a ostatným prítomným za účasť a
zasadnutie o 10:30 ukončila.

Zapísala: Lenka Maliničová
Overili:

Vladimír Bernát

.............................................
.............................................

Viera Štefanovičová .............................................

.................................................
Bc. Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 15/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v
Hýľove v nasledujúcom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Informácie
Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Prejednanie stratégie pri rekonštrukcii vodovodu
Rôzne
Záver

Hlasovanie č. 1
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 19.06.2021

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 16/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 4

Informácie

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostkou obce.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 19.06.2021

Hlasovanie č. 2

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 17/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 5

Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov berie na vedomie interpeláciu p. Petra Toperczera - potrebu
riešenia problematiky havarijného stavu prístupovej komunikácie na parcele č. 226 registra CKN v k. ú. Hýľov.

Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 19.06.2021

Hlasovanie č. 3

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 18/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 6

Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

a) hlasovaním č. 4 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2020 (príloha č. 1).
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 4

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

b) hlasovaním č. 5 schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Hýľov za rok 2020 bez výhrad.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 5

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 18/2021
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c)

hlasovaním č. 6 schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 10.408,04 € na
tvorbu rezervného fondu.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 6
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

V Hýľove, 19.06.2021

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 18/2021

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 19/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 7

Prejednanie stratégie pri rekonštrukcii vodovodu

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov
a) hlasovaním č. 7 schvaľuje začatie prác na projektovej dokumentácii týkajúcej sa
rekonštrukcie obecného vodovodu.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 7
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

b) hlasovaním č. 8 poveruje starostku obce na začatie prác na projektovej dokumentácii
týkajúcej sa rekonštrukcie obecného vodovodu.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

V Hýľove, 19.06.2021

Hlasovanie č. 8
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Júlia Kočíková
starostka obce

OBEC HÝĽOV

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HÝĽOV Č. 20/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2021
K bodu 9

Rôzne

a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 9 berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Hýľov na obdobie júl - december r. 2021 (príloha č. 2).
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 9
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

b) Výzva na predloženie ponuky „Poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hýľov“
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 10 berie na vedomie výsledok verejného
obstarávania vo veci poskytovania služby verejného osvetlenia, ktoré vyhrala
Východoslovenská distribučná, a.s..
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 10

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 20/2021
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c)

Získanie častí pozemku cintorína od SPF

Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 11 berie na vedomie informáciu o získaní časti
pozemku cintorína od Slovenskému pozemkovému fondu deliminačným protokolom.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 11
5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

d) Grant Karpatskej nadácie - „Kaštieľna oáza plná pokladov“
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov hlasovaním č. 12 berie na vedomie informáciu o plánovanom
začiatku terénnych prác súvisiacich s realizáciou projektu „Kaštieľna oáza plná pokladov“.
Počet všetkých poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet hlasujúcich poslancov:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

Hlasovanie č. 12

5
4 (V. Bernát, Ľ. Hužvárová, L. Maliničová, V. Štefanovičová)
4
4
0
0

V Hýľove, 19.06.2021

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 20/2021

Júlia Kočíková
starostka obce
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OBEC HÝĽOV

PRÍLOHA ZÁPISNICE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
19.06.2021 o 09:00 hod. v budove OcÚ v Hýľove

Príloha č. 1

Stanovisko k záverečnému účtu
obce Hýľov za rok 2020
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu
záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2020.
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a znení zmien a doplnkov.
Konštatujem, že z úrovne obce bola splnená zákonná povinnosť v zmysle ustanovenia §
16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
vypracovať záverečný účet obce.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky
rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Obsah záverečného účtu obce určuje §16 odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách.
Konštatujem, že predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti
v zmysle zákona a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu v zmysle
§ 16 odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce 02.06.2021.
Ročná účtovná závierka podľa § 16, ods. 3 zákona 583/2004 o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov má byť overená nezávislým audítorom, ktorý vypracuje správu. Obec
spolupracuje s audítorom Ing. Daša Polončáková.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých
príjemcov.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 19.06.2021

1/4

Príloha č. 1

ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým
poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Zmeny v rozpočte v priebehu roka 2020:
Obec v januári 2020 hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet na rok 2020 bol schválený
obecným zastupiteľstvom 30.01.2020.

Rozpočet bol v priebehu roka 2020 upravovaný nasledovne:
a) prvá zmena schválená dňa 28.07.2020 uznesením č. 22/2020,
b) druhá zmena schválená dňa 13.10.2020 uznesením č. 27/2020.

Rozpočet na rok 2020:

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený rozpočet na
rok 2020/v €
637 905

Rozpočet po zmene
k 31.12.2020/v €
699 069

226 726
380 000
31 179

241 664
380 000
77 405

637 905

697 482

221 155
410 750
6 000

240 784
450 698
6 000

Úpravami rozpočtu boli vykonané presuny medzi položkami rozpočtu na základe
skutočného vývoja ako aj boli vykonané zmeny, ktoré upravili celkovú výšku rozpočtu na
strane príjmov aj výdavkov. K uvedeným zmenám rozpočtu je možné konštatovať, že boli
vykonané na základe príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý
určuje povinnosť vykonávať nevyhnutné zmeny v rozpočte.

Príloha č. 1 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hýľov, 19.06.2021
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Hospodárenie obce:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

232 392,01
208 996,21
23 395,80
16 901,25
58 293,22
-41 391,97
-17 996,17
13 817,40
-31 813,87
47 403,81
5 182,20
42 221,61
296 697,07
272 471,63
24 225,44
13 817,40
10 408,04

Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol
vyčíslený schodok rozpočtu v sume -17.996,17 EUR.

Obec rok 2020 uzavrela so schodkom rozpočtu. V zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách Schodok rozpočtu, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a
b) obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, alebo z návratných
zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu sa vylučujú z výsledku hospodárenia vo výške 13.817,40 EUR.
Tieto sú tvorené:
- školská jedáleň stravné HN 237,60 eur,
- stravné ŠJ 1.456,45 eur,
- mzdy 12/2020 depozit 11.024,41eur
- sčítanie SOBD 1.098,94 eur.
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Obec do rozpočtu zapojila pomocou príjmových finančných operácii prostriedky
z predchádzajúcich rokov, čím vznikol konečný prebytok rozpočtu hospodárenia obce
v roku 2020 vo výške 10.408,04 eur.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Hýľov za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Hýľov za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s § 9 ods.
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy budú overené audítorom do konca roka 2021.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Hýľov za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Gabriela Dorovová, hlavný kontrolór obce
Dňa 03.06.2021
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Hlavný kontrolór Obce Hýľov, Ing. Gabriela Dorovová
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Hýľov

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 7-12/2021
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024,
- kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole na
uzatvorených zmluvách v roku 2020 a 1.polroku 2021(nájomné zmluvy,
dotačné zmluvy, zmluvy k hrobovým miestam a pod.),
- kontrola zverejňovania súhrnných správ v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní Obec Hýľov,
- kontrola tvorby a zloženia jedálneho lístka v ŠJ pri MŠ Hýľov,
- kontrola prihlášok na stravovanie a Rozhodnutí o prijatí dieťaťa na
stravovanie v ŠJ pri MŠ Hýľov na školský rok 2021/2022,
- kontrola plnenia uznesení za 1.polrok 2021,
- kontrola tvorby a použitia rezervného fondu v období od 1-11/2021,
- vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2022.
Absolvovanie vzdelávacích kurzov a seminárov organizovaných pre hlavných kontrolórov
a pracovníkov obcí.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov
k výkonu kontroly.
V prípade ak nebude možné vykonať všetky kontroly naplánované v 2. polroku 2021, tieto sa
presunú do 1.polroka 2022.

________________________________________
Zverejnené v obci dňa: 17.05.2021
____________________________________________________________

Spracovala: ................................................
Ing. Gabriela Dorovová
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