
Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
                                            obce Hradište pod Vrátnom za rok 2019 
                                      
                                     
V súlade s ods. 1 písmeno c/ § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám nasledujúce stanovisko k záverečnému účtu obce Hradište 
pod Vrátnom za rok 2019. Obecný rozpočet bol zostavený v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je vnútorne členený na bežný rozpočet 
a kapitálový rozpočet. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, Kapitálový rozpočet bol 
schodkový. Spolu s finančnými operáciami bol zostavený prebytkový rozpočet. Príjmy Obce 
na rok 2019 boli rozpočtované po poslednej zmene rozpočtu vo výške 790.558 EUR, výdavky 
vo výške 781.535 EUR. Hospodárenie Obce bolo schválené ako prebytkové vo výške 9.023 
EUR. 
    
 
Rozpočet príjmov 
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený OcZ dňa 14.12.2018, VI. Zmena bola upravená 
31.12.2019.  
Skutočne dosiahnuté celkové príjmy boli vo výške 755.325,00 EUR a celkové výdavky k 
31.12.2019 boli 740.211,43 EUR. Výsledkom hospodárenia bol prebytok vo výške 15.113,57 
EUR.  
      
                                                                                                                                                                        
Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 2019 po vylúčení z prebytku vo výške 10.200,28 EUR je konečné 
hospodárenie vo výške 4.913,29 EUR. Tento bude použitý na tvorbu rezervného fondu.  
Celkový zostatok rezervného fondu k 31.12.2019 je 37.833,39 EUR. 
Celkový zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019 je 296,15 EUR. 
 
 
Majetkové vzťahy Obce: 
Majetok spolu:  k 31.12.2019 je  1 081.610,33 EUR 
                      
Môžem skonštatovať, že medziročne bol zaznamenaný nárast majetku vo výške 285.880,11 
EUR a to hlavne dlhodobého hmotného majetku. 
Záväzky Obce stúpli o 80.683,31 EUR a to hlavne v bankových úveroch a výpomociach.  
 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám          193.641,63 EUR        
- voči dodávateľom              9.088,61 EUR             
- voči poisťovniam                             6.656,84 EUR 
- voči DÚ                                           1.423,52 EUR 
- voči zamestnancom             10.625,13 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                    9.023,60 EUR 
- ostatné                                                 384,77 EUR 

 
Všetky záväzky boli v lehote splatnosti. 
 
 



Stav úverov k 31.12.2019 
Prima banka Slovensko, a.s.       78.172,32 EUR   splatnosť 26.06.2023 dlhodobý 
Prima banka Slovensko, a.s.     115.228,00 EUR   splatnosť 30.10.2020 krátkodobý (preklen.)  
  
                                                         
Na základe vyššie uvedeného odporúčam v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov navrhujem 
schváliť nasledovné uznesenia:  
a/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného 
kontrolóra k záverečnému   účtu obce za rok 2019 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje  Záverečný účet Obce Hradište 
pod Vrátnom a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad a  prebytok hospodárenia 
4.913,29 EUR schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu. 
 
  
Hradište pod Vrátnom 29.5.2020  
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce 


