
 
Správa o činnosti kontrolóra za rok 2021 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 Detského ihriska 

 
Projektovú dokumentáciu pre ohlásenie drobnej stavby spracoval Ing. Miroslav Statečný 
(Architekti SKA, s.r.o.). 
Prieskum trhu bol vykonaný v termíne 4.-17.3.2020 cez elektronický systém Tendernet. 
Víťaznú ponuku predložila spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 
Trenčín, v sume 8 500,00 EUR s DPH, ktorá bola aj v realizácii dodržaná. 
Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska bola uzavretá dňa 30.3.2020.   

   Stavba bola dokončená dňa  28.4.2020. Faktúra vo výške 8 500,00 EUR bola uhradená 
dňa 7.5.2020. Technická inšpekcia bola vykonaná a detské ihrisko bolo uvedené do 
prevádzky 8.6.2020. 

  
    

2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2020: 
 
Obec má dlhodobý záväzok vo forme municipálneho úveru. 
Prvý municipálny úver (PMÚ):    stav k    1.1.2020:          78 172,32 Eur                          
splátka istiny: 1 861,00 Eur mesačne, t.j. 22 332,00 Eur za rok 
stav k 31.12.2020:             55 840,32 Eur 
úroky z PMÚ za rok 2020:      2 060,73 Eur 
Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2020 nevykazovala. Okrem prijatej návratnej 
finančnej výpomoci z MF SR vo výške 12 491 €.(z dôvodu kompenzácie výpadku DzPFO 
r.2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19).  

 
3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2020: 

 
Stav RF k 1.1.2020                  37 833,39 Eur 
Tvorba k 31.5.2020                    4 913,29 Eur    (prebytok hosp. z r. 2019) 
Stav RF k 31.12.2020              42 746,68 Eur 
 
Z rezervného fondu sa k 31.12.2020 nečerpalo. 
 

4. Kontrola výberu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 
      Výber poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 – stav k 31.12.2021. 

Celkový odhad pre predpis poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2021 bol 125 €. 
K 31.12.2021 bolo vybraných pre rok 2021 spolu 122,50 € 
Nedoplatok na poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 činil 0 €. 

 
 
 



 
 
5. Kontrola pokladnice Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom k 31.12.2021 

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.  
 

4. Kontrola plnenia rozpočtu Obce za rok 2021 
Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli 
počas roka v zhode s plánovaným rozpočtom. 
Vzhľadom k tomu, že ekonomická klasifikácia bežných a kapitálových príjmov ani 
funkčná a ekonomická klasifikácia bežných a kapitálových výdavkov neboli plnené v 
súlade so schváleným rozpočtom. Posledná úprava rozpočtu bola schválená 28.12.2021. 
Obec hospodárila v roku 2021 a skončila s prebytkom 59 042,42 Eur. Celkové hospodá- 

      renie  Obce a rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom Záverečného účtu za  
      rok 2021.  

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

 
 
 
v Hradišti pod Vrátnom  28.2.2022 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce  
 

 
 
 
 
 


