Správa hlavného kontrolóra za rok 2016 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 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa plánu kontrolnej činnosti bolo vykonaných 6 tematických kontrol. Prvé tri z nich boli
prezentované 25.8. 2016.
Ďalšie kontroly boli vykonané pri schvaľovaní rozpočtu a jeho úprav, ďalej pri schvaľovaní
záverečného účtu Obce a výročnej správy o hospodárení Obce za rok 2015 a zmene
podmienok splácania municipálneho úveru. V priebehu roka boli spracovávané správy
kontrolóra pre NKÚ, hlavne správy o čerpaní a splácaní úveru a postúpenej pohľadávke
a osobné konzultácie s kontrolórmi NKÚ.
Tematické kontroly vyplývajúce z plánu kontrol:
1. Kontrola realizácie a spôsobu financovania opráv miestnych komunikácií v roku
2016
V roku 2016 neboli v pláne žiadne opravy miestnych komunikácii väčšieho rozsahu.
Individuálne sa opravovali len najkritickejšie výtlky zabetónovaním.

2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2015
Prvý municipálny úver:
stav k

1.1.2015:

112 859,32 €

stav k 31.12.2015:

112 859,32 €

úroky z PMÚ za rok 2015: 7 666,60 €

krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2015

23 899,68 €

dlhodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2015

38 174,47 €

Všetky splátky istiny a úrokov postúpenej pohľadávky boli splácané pravidelne mesačne.
Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v čase kontroly neevidovala.

3. Kontrola čerpania rezervného fondu
V roku 2015 sa z rezervného fondu nečerpalo.
Stav RF k 31.12.2015

26 866,28 €

4. Kontrola výberu daní za rok 2016
Kontrola bola vykonaná k 31.12.2016.

Dane z nehnuteľností Obec vyberala v zmysle platného VZN č. 39/2015 o dani z
nehnuteľností.
Nedoplatky na daniach nehnuteľností sú vymáhané exekučne.

5. Kontrola pokladnice Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom
Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely a ani výdaje v hotovosti z pokladne neboli
v rozpore s platnou legislatívou. Kontrola bola vykonaná 30.12.2016.

6. Kontrola plnenia rozpočtu Obce za rok 2016
Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli
počas roka v zhode s plánovaným rozpočtom.
Celkové hospodárenie Obce a rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom
Záverečného účtu za rok 2016.

V Hradišti pod Vrátnom, 24.2.2017
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce

