
Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu 

obce Hradište pod Vrátnom za rok 2015 
 
 
 
V súlade s ods. 1 písmeno c/ § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám nasledujúce stanovisko k záverečnému účtu obce Hradište 
pod Vrátnom za rok 2015. Obecný rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je vnútorne členený na bežný rozpočet a 
kapitálový rozpočet. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, Kapitálový rozpočet bol 
schodkový. Spolu s finančnými operáciami bol zostavený vyrovnaný rozpočet. Bežné príjmy 
a výdavky a kapitálové príjmy a výdavky Obce boli rozpočtované vo výške 327.378 EUR 
a finančné operácie boli rozpočtované vo výške 23.900 EUR. 
 
Rozpočet príjmov: 
 
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený OcZ dňa 12.12.2014, VII. Zmena bola schválená 
11.12.2015. Štyri zmeny boli vykonané uzneseniami OcZ a tri zmeny rozpočtu boli vykonané 
zo zákona č. 583/2004 Zb. z. v zmysle § 14. 
 
Skutočne dosiahnuté bežné príjmy boli vo výške 328.775,04 EUR a bežné výdavky k 
31.12.2015 boli 289.163,11 EUR. Bežné a kapitálové príjmy v skutočnosti boli 335 201,80 € 
a celkové výdavky po započítaní finančných operácií boli spolu 322.515,14 EUR. 
 
Upravené hospodárenie obce za rok 2015 predstavuje prebytok vo výške 12.686,66 EUR. 
 
Celkový zostatok rezervného fondu k 31.12.2015 je 26.866,28 EUR. 
 
 
Majetkové vzťahy Obce: 
 
Majetok obce spolu k 31.12.2015 je 667.405,89 EUR. 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 
 
- voči bankám 175.590,29 EUR 
 
- voči dodávateľom 3.942,57 EUR 
 
- voči poisťovniam a DÚ 5.540,63 EUR 
 
- voči zamestnancom 8.123,66 EUR 
 
- ostatné 281,76 EUR 
 
 



Na základe vyššie uvedeného odporúčam v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov schváliť 
nasledovné uznesenia: 
 
a/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu k záverečnému 

účtu za rok 2015 
 
b/ Obecne zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu audítora za rok    

2015 
 
c/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet Obce Hradište 

pod Vrátnom a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. 
 
d/  Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 12.686,66 EUR.  
 
 
Hradište pod Vrátnom 27.5.2016 
 
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 
 
 


