
Správa o činnosti kontrolóra za prvý polrok 2017 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 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 realizácie a spôsobu financovania zateplenia budovy obecného úradu 
v roku 2016 

Dňa 11.3.2016 uznesením č. 11/2016 bola schválená rekonštrukcia fasády budovy obecného 
úradu zateplením z vlastných zdrojov. 
Dňa 26.8.2016 komisia pre výberové konania vykonala výber dodávateľa na rekonštrukciu 
fasády budovy obecného úradu, a to zateplenie stien budovy obecného úradu s výnimkou 
dvoch stien s orientáciou na juhovýchod (dvor obecného úradu) v súlade s výškou 
rozpočtovaných prostriedkov. Najnižšiu cenovú ponuku vo výške 31 464,64 € s DPH 
predložila a víťazným uchádzačom sa stala firma KNOSS s.r.o., Plavecký Mikuláš. Dňa 
27.9.2016 bola s víťazným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo. Práce boli začaté dňa 
1.10.2016 a dielo bolo s ohľadom na poveternostné podmienky protokolárne odovzdané 
31.3.2017.  
Súčasťou zateplenia bola aj výmena zostávajúcich okien na budove obecného úradu a 
vchodových dverí. 
Faktúry sú riadne zverejnené na portáli Obce.  
Dňa 24.2.2017 uznesením č. 10/2017 bola schválená rekonštrukcia fasády budovy obecného 
úradu z dvora (zvyšných dvoch stien) zateplením z vlastných prostriedkov obecného 
rozpočtu. 
 
2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2016  

Obec nemá žiadne dlhodobé záväzky okrem municipálneho úveru a postúpenej pohľadávky.  

Prvý municipálny úver:    stav k    1.1.2016:          112 859,32 €                                      
splátka istiny: 2 100€, úroky za rok 2016: 6 879,97 € 

                                            stav k 31.12.2016:          110 759,32 €  

splátka istiny  k 31.7.2017:  - 350,00 €, úroky z PMÚ k  31.7.2017: 1 686,99 € 

                                            stav k 31.7.2017:            110 409,32 € 

Zmluva o postúpení pohľadávky ZA 240038: 

krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2016     23 899,68 €               

dlhodobé záväzky k 1.1.2016            38 174,47 € 



Mesačne bola splácaná istina vo výške  1 991,64 €, celkom za rok 23 899,68 €, úroky z 
odkupu pohľadávky za rok 2016:   606,99 € 

Všetky splátky istiny a úrokov postúpenej pohľadávky boli splácané pravidelne mesačne.  

dlhodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2016    14 274,79 € 

krátkodobý úver /ZA240038/ k 31.12.2016        23 899,68 €             

Splátka istiny k 31.7.2017 činila 13 941,48 €, úroky z odkupu pohľadávky 204,34 € 

Celkový stav úveru/ZA240038/ k 31.7.2017:    24 232,99 € 

 

3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2016 

V roku 2016 sa z rezervného fondu nečerpalo. 

Stav RF k 1.1.2016                   26 866,28 € 

Tvorba k 27.5.2016                   12 686,66 €    (prebytok hosp. z r. 2015) 

Stav RF k 31.12.2016              39 552,94 € 

Z rezervného fondu sa ani k 31.7.2017 nečerpalo.  

 

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

 

 

V Hradišti  pod Vrátnom, 24.8.2017 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce 


