
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 2. polrok 2014 v Hradišti pod 
Vrátnom 
 
 
1. Kontrola priebehu realizácie a financovania opravy podlahy v sále Kultúrneho domu 
 
Kontrolu som vykonala k 31.10.2014.  
� Dňa 7.3.2014 zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 7/2014 opravu podlahy v KD 

Hradište pod Vrátnom a ustanovilo pracovnú skupinu pre opravu podlahy, 
� Statický posudok spracoval dňa 12.5.2014 Ing. Vladimír Mrázek, 
� Predbežnú kalkuláciu a Súhrnný list stavby vypracoval Ing. Juraj Havetta 
� Dňa 14.5.2014 zasadala pracovná skupina pre opravu prepadnutej podlahy v sále KD 

a rozhodla, že odborný stavebný dozor bude vykonávať Ing. Havetta 
� Dňa 27.5.2014 komisia pre výberové konania, z troch predložených ponúk z prieskumu 

trhu určila poradie a vybrala spoločnosť BELLCROFT, s.r.o. na realizáciu opravy   
� Zmluva o dielo bola  podpísaná so spoločnosťou BELLCROFT, s.r.o., dňa 29.5.2014 
� Ing. Vladimír Mrázek vyfakturoval 144 € za vypracovanie statického posudku, faktúra 

bola uhradená 15.5.2014  
� Ing. Juraj Havetta vyfakturoval 140 € za výkon stavebného dozoru, úhrada bola 

vykonaná 18.7.2014 
� Stavba bola odovzdaná preberacím protokolom dňa 21.7.2014. 
� BELLCROFT, s.r.o., vyfakturovala 7306 € za opravu podlahy podľa predloženého 

rozpočtu, faktúra bola uhradená 30.7.2014  
 
Oprava podlahy bola podľa môjho názoru vykonaná v zmysle platnej legislatívy.  
 
 
2. Kontrola pokladnice Obecného úradu a Materskej školy 
 
Za vedenie pokladničných operácií bola zodpovedná pokladníčka, s ktorou Obec uzatvorila 
dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP. Kontrola bola vykonávaná pravidelne, 
posledná kontrola pokladne bola vykonaná 31.12.2014.  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.  
 
 
3. Kontrola plnenia schváleného rozpočtu Obce na rok 2014 
 
Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli 
v zhode s plánovaným rozpočtom. 
Vzhľadom k tomu, že programy bežných príjmov ani výdavkov neboli plnené v súlade so 
schváleným rozpočtom na rok 2014, bola prijatá a schválená dňa 12.12.2014 posledná úprava 
programového rozpočtu na rok 2014.  
 
 
V Hradišti pod Vrátnom, 20.2.2015 
 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce 


