
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 1. polrok 2019 v Hradišti pod 
Vrátnom 
 
 
1. Kontrola realizácie a spôsobu financovania čiastočnej výmeny verejného osvetlenia 

v roku 2018 
 
Dňa 20.3.2018 požiadal starosta obce o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na 
kapitálové výdavky - Výmena verejného osvetlenia vo výške 13.500,- Eur. 
Dňa 10.07.2018 bolo obci doručené oznámenie z MF SR o poskytnutí dotácie vo výške 
13.500,-Eur na kapitálové výdavky – Výmena verejného osvetlenia s podmienkou 
spolufinancovania z obecného rozpočtu najmenej vo výške 10%. 
Svetelnotechnickú štúdiu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vypracovala firma MJ projekt 
s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany na základe objednávky zo dňa 30.07.2018, 
faktúra v celkovej výške 300,00 Eur uhradená dňa 17.08.2018. 
Realizácia diela bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.8.2018 uzn. č. 66/2018, 
rozpočet upravený a schválený dňa 11.8.2018 uzn. č. 64/2018. 
Verejné obstarávanie – prieskum trhu na dodávku tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vykonala firma: Mgr. Aneta Molnárová Ľ.Fullu 2517/29, 955 01 Topoľčany, IČO: 
47969032. 
Faktúra vo výške 300,- Eur uhradená dňa 10.9.2018. 
Najnižšiu cenovú ponuku vo výške 15.450,00 Eur s DPH predložila a víťazným uchádzačom 
sa stala firma ProAlter s.r.o., Komárnická 11, 821 03 Bratislava, objednávka tovaru (30 ks 
LED svietidiel verejného osvetlenia 51 W, 30 ks výložníkov) dňa 07.09.2018, faktúra v plnej 
výške uhradená dňa 22.10.2018. 
 
Dotácia bola zúčtovaná na MF SR dňa 06.05.2019. 
 
 
 
2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2018  

Obec nemá žiadne dlhodobé záväzky okrem municipálneho úveru.  

Prvý municipálny úver:    stav k    1.1.2018:          110 159,32 Eur                                      
splátka istiny: od januára 2018 do júla 2018 v sume 50,00 Eur mesačne, od augusta 2018 

do decembra 2018 v sume 1 861,00 Eur mesačne, úroky za rok 2018:    3 291,55 Eur 

                                            stav k 31.12.2018:          100 504,32 Eur 

splátka istiny k 31.7.2019:  - 13 027,00 Eur, úroky z PMÚ k 31.7.2019: 1 440,10 Eur 

                                           stav  k 31.7.2019:              87 477,32 Eur 

Od 1.8.2018 nasleduje pravidelná mesačná splátka PMÚ vo výške 1 861,00 Eur.  

Zmluva o postúpení pohľadávky ZA 240038: 



Stav k 1.1.2018 úver /ZA240038/      14 274,79 Eur               

Splátka istiny: 14 274,79 Eur, úroky z odkupu pohľad.za rok 2018:   52,00 Eur 

Stav k 31.12.2018:                                       0,00 Eur 

Mesačne bola splácaná istina vo výške 1 991,64 Eur a posledná splátka v júli 2018 vo výške 
2 324,95 €. Všetky splátky istiny a úrokov postúpenej pohľadávky boli splácané pravidelne 
mesačne.  

dlhodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2018                     0,00 Eur 

krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2018                 0,00 Eur             

Odkup pohľadávky na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu bol definitívne 
splatený dňa 25.7.2018. Od 18.7.2008 bola celková suma splatená vo výške 212 940,86 
Eur  bez úrokov z istiny. 

Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2018 nevykazovala. 

 

3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2018 

Stav RF k 1.1.2018                  46 593,57 Eur 

Tvorba k 25.5.2018                     9 760,61 Eur    (prebytok hosp. z r. 2017) 

Čerpanie z RF k 31.12.2018   - 10 305,48 Eur    (na rekonštrukciu miest.komun.p.č.113/1) 

Stav RF k 31.12.2018              46 048,70 Eur 

Tvorba k 31.5.2019                        731,52 Eur    (prebytok hosp. z r. 2018 po úprave) 

Stav RF k 31.7.2019                46 780,22 Eur 

Z rezervného fondu sa k 31.7.2019 nečerpalo.  

 

Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej 
legislatívy. 

 
v Hradišti  pod Vrátnom, 9.8.2019 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce 


