
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 1. polrok 2022  
v Hradišti pod Vrátnom 

 
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č.479/2010 Z. 
z. o obecnom zriadení v súlade so zákonom 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Tematické kontroly vyplývajúce z plánu kontrol: 
1. Kontrola realizácie a spôsobu financovania Vojnového hrobu – Štefan Masár 
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „Obnova hrobu vojnovej obete“ 
uznesením č. 11/2021 dňa 26.2.2021. 
Projekt „Obnova hrobu vojnovej obete“ bola financovaná čiastočne z dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu 
vojnových hrobov na rok 2020 s Úradom vlády SR bola uzavretá dňa 17.03.2021 na sumu     
1 900,00 EUR a následne bola dotácia poukázaná na účet Obce. 
Projekt obnovy hrobu vojnovej obete v Obci Hradište pod Vrátnom riešil nové základy, 
náhrobnú tabuľu, poklopovú dosku na hrobovom mieste Štefana Masára. Prieskum trhu bol 
vykonaný v termíne 29.3.- 6.4.2021 elektronicky cez emailovú komunikáciu. Víťaznú ponuku 
predložila spoločnosť KAMENÁRSTVO BOCÁN, s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 
Senica, v sume 2 150,00 EUR s DPH, ktorá bola aj v realizácii dodržaná. 
Objednávka na dodávku a montáž náhrobnej tabule s príslušenstvom bola víťaznému 
uchádzačovi odoslaná dňa 8.4.2021. 
Obnova vojnového hrobu bola dokončená dňa 29.4.2021. Faktúra vo výške 2 150,00 EUR 
bola uhradená dňa 3.5.2021. Dňa 18.7.2021 sa uskutočnila pietna spomienka spojená s 
odhalením nového pomníka za účasti príbuzných vojnovej obete. 
 
2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2021: 
Obec má dlhodobý záväzok vo forme municipálneho úveru. 
Prvý municipálny úver (PMÚ): stav k 1.1.2021: 55 840,32 Eur 
splátka istiny:                             1 861,00 Eur mesačne, t.j. 22 332,00 Eur za rok 
stav k 31.12.2021:                    33 508,32 Eur 
úroky z PMÚ za rok 2021:         1 374,67 Eur 
Obec v r. 2021 vykazuje návratnú finančnú výpomoc z MF SR č. 2020/128/0252 vo výške   
12 491,00 € v dôsledku pandémie COVID-19, prijatú v r. 2020. Splácať sa začne od roku 
2024 do roku 2027. Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2021 nevykazovala. 
 
3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2021: 
Stav RF k 1.1.2021 42 746,68 Eur 
Tvorba k 31.5.2021 4 180,18 Eur (prebytok hosp. z r. 2020) 
Stav RF k 31.12.2021 46 926,86 Eur 
Z rezervného fondu sa k 31.12.2021 nečerpalo. 
Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej 
legislatívy. 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom 26.8.2022 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


