
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 2. polrok 2021 v Hradišti pod 
Vrátnom 
 
 
1. Kontrola výberu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 
      Výber poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 – stav k 31.12.2021. 

Celkový odhad pre predpis poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za rok 2021 bol 125 €. 
K 31.12.2021 bolo vybraných pre rok 2021 spolu 122,50 € 
Nedoplatok na poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v roku 2021 činil 0 €. 
Poplatok za znečistenie ovzdušia sa vyrubuje na základe oznámení jednotlivých 
subjektov o spotrebe paliva na kúrenie za predchádzajúci kalendárny rok. Výška 
poplatku je určená na základe aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 43/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na 
území Obce Hradište pod Vrátnom. 
 

2. Kontrola pokladnice Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom k 31.12.2021 
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 31.12.2021.  
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 do konca decembra 2021 

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. 59/2020 zo dňa 11.12.2020 na rok 2021,  
boli prijaté a schválené úpravy rozpočtu uznesením uzn. OZ č. 23/2021 zo dňa 
28.5.2021, uzn. č. 32/2021 zo dňa 27.8.2021, uzn. č. 52/2021 zo dňa 10.12.2021. Ďalšie 
úpravy rozpočtu: 12.2.2021, 28.6.2021, 8.11.2021, 9.11.2021, 25.11.2021, 26.11.2021 
a 28.12.2021. 
Obec hospodárila v roku 2021 s prebytkom + 59 042,42 Eur. Celkové hospodárenie 
Obce a rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom Záverečného účtu za rok 
2021. 
Predmetom Záverečného účtu Obce bude vylučovanie z prebytku: 
- zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVR SR vo výške 1 848,50 € 
- zostatok potravinového účtu ŠJ k 31.12.2021 vo výške 1 906,41 € 
 
 
Posledná úprava rozpočtu: bol upravený ako prebytkový: 
                            Príjmy:       485 991 € 
                            Výdavky:   482 236 €  
                                        
                            Prebytok:        3 755 € z toho: 1 849 € dotácia na stravu 
                                                                             1 906 € stav Potravin. učtu ŠJ  

 
v Hradišti pod Vrátnom  28.2.2022 
Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce  


