
Správa o činnosti kontrolóra za rok 2019 v Obci   Hradište pod Vrátnom 
 
 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom 
č.479/2010Z. z. o obecnom zriadení v súlade so zákonom 502/2001Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tematické kontroly vyplývajúce z plánu kontrol:  
Všetky kontroly som vykonala samostatne a osobne z dokladov a faktúr na Obecnom úrade. 
 
1.     Kontrola realizácie a spôsobu financovania čiastočnej výmeny verejného osvetlenia    
v   roku 2018. 

Dňa 20.3.2018 požiadal starosta obce o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na 
kapitálové výdavky – Výmena verejného osvetlenia vo výške 13.500,- Eur.  
Dňa 16.11.2018 prebehlo technické zhodnotenie verejného osvetlenia v hlavnej časti obce 
nákupom LED svietidiel v ProAlter s.r.o. Bratislava na objednávku zo 7.9.2018, faktúra 
v sume 15 450 € so spolufinancovaním obce bola uhradená dňa 22.10.2018. Dotácia bola 
zúčtovaná na MF SR dňa 06.05.2019. 
 

2.  Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2018 

    Obec nemala žiadne dlhodobé záväzky okrem municipálneho úveru.  
 
dlhodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2018            0,00 Eur 
krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2018        0,00 Eur            
Odkup pohľadávky na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu bol definitívne splatený 
dňa 25.7.2018. Od 18.7.2008 bola celková suma splatená vo výške 212 940,86 Eur  bez 
úrokov z istiny. 
Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2018 nevykazovala. 

 

3.  Kontrola čerpania rezervného fondu/ďalej RF/ v roku 2018 

     Stav RF k 31.12.2018              46 048,70 Eur 
     Tvorba k 31.5.2019 bola                731,52 Eur (prebytok hosp. z r. 2018 po úprave) 
     Stav RF k 31.7.2019                 46 780,22 Eur 
     Z rezervného fondu sa k 31.7.2019 nečerpalo. 

 

4.  Kontrola výberu dane za užívanie verejného priestranstva/ďalej UVP/ v roku 2019 
      Výber dane za užívanie verejného priestranstva v roku 2019 – stav k 31.12.2019.                

      Celkový predpis dane za užívanie verejného priestranstva za rok 2019 bol 0,00 €. 

      K 31.12.2019 bolo vybraných pre rok 2019 spolu 97,20 € 

      Nedoplatok  0,00 € 

      Všetko to boli náhodilé príjmy. Daň za UVP Obec nepredpisovala.  

 
 
 



5.   Kontrola pokladnice Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom k 31.12.2019 
Kontrola bola vykonávaná pravidelne, posledná kontrola pokladne bola vykonaná k 
31.12.2019.  Kontrolovaný subjekt viedol účtovné doklady správne a zrozumiteľne 
v zmysle  § 8 odst.1 Zákona o účtovníctve. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely 
a ani výdaje v hotovosti z pokladne neboli v rozpore s platnou legislatívou.  

 
6.  Kontrola plnenia rozpočtu Obce za rok 2019 

Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli 
počas roka v zhode s plánovaným rozpočtom. 
Obec hospodárila v roku 2019 s prebytkom + 15 113,57 Eur. Celkové hospodárenie Obce 
a rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom Záverečného účtu za rok 2019. 

Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej legislatívy. 

 
 
V Hradišti  pod Vrátnom, 24.2.2020 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce 


