
Správa z kontroly za druhý polrok 2022 v Obci   Hradište pod Vrátnom

Kontrolná  činnosť  hlavného  kontrolóra  bola  vykonávaná  v súlade  so  Zákonom

č.479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v súlade so Zákonom č.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 výberu stravného v školskej jedálni v roku 2022

V školskej jedálni sa stravujú deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci ZŠ s MŠ a OcÚ.
Priemerný počet stravníkov:
16 detí MŠ, 15 žiakov ZŠ, 9 zamestnancov ZŠ s MŠ a OcÚ
Deťom MŠ sa poskytuje:  desiata,  obed,  olovrant.  Žiakom ZŠ sa poskytuje desiata,  obed.
Zamestnancom sa poskytuje obed.
Výška príspevku na stravovanie je určená na základe aktuálne platného Všeobecne záväzného
nariadenia obce č.  29/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného
príspevku na  čiastočnú  úhradu  nákladov na  činnosť  školského  klubu a o výške  príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni a na základe platných dodatkov.
V roku 2022 podľa VZN č.29/2011 a dodatku č. 1 k VZN č.29/2011 od 01.01.2022-31.8.2022
a dodatku č.3 k VZN č.29/2011 od 01.09.2022 – do 31.12.2022.
Príspevok na stravovanie sa vyberá mesačne vopred najneskôr do 24.dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca v hotovosti, je možnosť platby prevodom na účet ŠJ, ktorú prevažne
rodičia využívajú.
Počet vydaných obedov: 6287
Počet vydaných desiat a olovrantov /doplnkové stravovanie/ : 6515
Stav na potravinovom účte ŠJ k 31.12.2022: 2 442,94 €.
Materiál na sklade – potraviny ŠJ k 31.12.2022 vo výške 254,82 €.
Obec prijala preddavky od stravníkov ŠJ v priebehu roka 2022 vo výške: 10 983,32 €,
k 31.12.2022 na tomto účte vykazuje preplatky vo výške: 2 606,65 €. 
V r.2022 bola poskytnutá dotácia na stravu vŠJ z ÚPSVR a vyčerpaná bola vo výške 633,89€.
Poberateľmi dotácie boli deti MŠ a žiaci ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia si neuplatňovali
daňový bonus. 

2. Kontrola pokladne Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom k 31.12.2022

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 k 31.12.2022.
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 rozpočtu obce na rok 2022

Kontrola  plnenia  rozpočtu  bola  vykonávaná  pravidelne  avšak  príjmy  ani  výdavky  neboli
počas roka v zhode s plánovaným rozpočtom.



Vzhľadom k tomu, že ekonomická klasifikácia bežných a kapitálových príjmov ani funkčná a
ekonomická  klasifikácia  bežných  a  kapitálových  výdavkov  neboli  plnené  v  súlade  so
schváleným  rozpočtom  OZ  uzn.  55/2021  zo  dňa  10.12.2021  na  rok  2022,  boli  prijaté
a schválené úpravy rozpočtu uznesením uzn. OZ č. 15/2022 zo dňa 28.2.2022, uzn. č. 30/2022
zo dňa 30.5.2022, uzn. č. 48/2022 zo dňa 26.8.2022, uzn. č. 22 zo dňa 15.12.2022. Ďalšie
úpravy rozpočtu: 20.7.2022, 26.7.2022, 18.10.2022 opatrenie č. 6, 18.10.2022 opatrenie č. 7,
15.11.2022 a 30.12.2022 opatrenie č. 10.
Obec hospodárila v roku 2022 s prebytkom + 6 312,75 Eur. Celkové hospodárenie Obce a
rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom Záverečného účtu za rok 2022.
Predmetom Záverečného účtu Obce bude vylučovanie z prebytku:
- zostatok nevyčerpanej dotácie na referendum 2023 vo výške 674,57 €
- zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVaR SR vo výške 460,20 €
- zostatok potravinového účtu ŠJ k 31.12.2022 vo výške 2 442,94 €
Posledná úprava rozpočtu: bol upravený ako prebytkový.

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

V Hradišti  pod Vrátnom, 24.2.2023
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce


