
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 1. polrok 2021 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 Detského ihriska 
 
Projektovú dokumentáciu pre ohlásenie drobnej stavby spracoval Ing. Miroslav Statečný 
(Architekti SKA, s.r.o.). Dokumentácia riešila herné prvky: detský kolotoč, pružinová hojdačka 
koník, visiaca dvojhojdačka, herná zostava so šmýkačkou, lezeckou a lanovou stenou. 
Spracovaná bola v novembri 2019. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby bolo vydané Obcou 
Osuské 13.11.2019. 
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. 

 Detské ihrisko bolo financované čiastočne z dotácie zo štátneho rozpočtu. Zmluva o poskytnutí 
dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 s Úradom vlády SR bola uzavretá dňa 
19.11.2019 na sumu 8 000,00 EUR. Rozdiel vo výške 500,00 EUR uhradila Obec z vlastných 
prostriedkov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 49/2019 zo dňa 13.12.2019. 

    
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 

    Obec v r. 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR č. 2020/128/0252 vo výške 
    12 491,00 € v dôsledku pandémie COVID-19,  jej čerpanie bolo schválené uznesením 
    OZ č. 42/2020 z 23.10.2020. Splácať sa začne od roku 2024 do roku 2027.   

Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2020 nevykazovala. 
 
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. 
 
Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej 
legislatívy. 

 
V Hradišti pod Vrátnom  27.8.2021 
 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce  


