
Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
                                            obce Hradište pod Vrátnom za rok 2018 
                                      
                                     
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 2018. 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 prebytkový rozpočet. Príjmy 
a výdavky Obce na rok 2018 boli v schválenom rozpočte vo výške 320.206 EUR. 
    
 
Rozpočet príjmov 
Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený OcZ dňa 15.12.2017, VI. Zmena bola schválená 
31.12.2018.  
Skutočne dosiahnuté celkové príjmy boli vo výške 446.502 EUR a celkové výdavky k 
31.12.2018 boli 414.416 EUR. Výsledok hospodárenia bol prebytok vo výške 32.086 EUR.  
      
                                                                                                                                                                        
Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 2018 je prebytok hospodárenia po úpravách vo výške  731,52 EUR. Tento 
bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  
Celkový zostatok rezervného fondu k 31.12.2018 je 46.048,70 EUR. 
Celkový zostatok sociálneho fondu k 31.12.2018 je 222,50 EUR. 
 
 
Majetkové vzťahy Obce: 
Majetok spolu:  k 31.12.2018 je  795.730 EUR 
                      
Môžem skonštatovať, že medziročne bol zaznamenaný nárast majetku a to hlavne dlhodobého 
hmotného majetku a obežného majetku. 
Odhliadnúc nezúčtovanú dotáciu voči ŠR na staveb. úpravy HaZ a garáže, ktorá bude 
zúčtovaná až v r. 2019, celkové záväzky Obce klesli na 122.612 EUR v porovnaní s rokom 
2017 o 17,25 %. 
 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám        100.751 EUR        
- voči dodávateľom            3.594 EUR             
- voči poisťovniam a DÚ                 6.598 EUR 
- voči zamestnancom             9.075 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                30.000 EUR 
- ostatné                                               373 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 2018 



b/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje  Záverečný účet Obce Hradište 
pod Vrátnom a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a  prebytok hospodárenia 
731,52 EUR schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu. 
 
  
Hradište pod Vrátnom 31.5.2019  
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


