Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu
obce Hradište pod Vrátnom za rok 2021

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 2021. 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 2021 boli rozpočtované po poslednej zmene rozpočtu vo výške 485 991 EUR, výdavky
vo výške 482 236 EUR. Rozpočtové hospodárenie obce bolo schválené prebytkové vo výške
3 755 EUR. Rozpočet bol upravovaný desaťkrát. Posledná úprava bola schválená 28.12.2021
v zmysle rozpočtových opatrení.
Rozpočet príjmov:
Skutočne dosiahnuté celkové príjmy k 31.12.2021 boli vo výške 476.019,15 EUR a celkové
výdavky k 31.12.2021 boli 416.976,73 EUR. Výdavkové finančné operácie boli vo výške
22.332,00 EUR.
Upravené hospodárenie obce za rok 2021 predstavuje prebytok vo výške 55.287,51 EUR. Na
základe uvedených skutočností je navrhovaná tvorba rezervného fondu za rok 2021 vo výške
55.287,51 EUR.
Celkový zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 je 46.926,86 EUR.

Majetkové vzťahy Obce:
Majetok obce spolu k 31.12.2021 je 1 149 656,04 EUR. Z toho obežný majetok bol
114.985,54 EUR.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám 33.598,91 EUR
- voči dodávateľom 7.082,76 EUR
- voči poisťovniam 8.320,18 EUR
- voči daňovému úradu 1.610,65 EUR
- voči zamestnancom 13.229,38 EUR

- voči štátnemu rozpočtu - NFV 12.491,00 EUR
- voči štátnemu rozpočtu – transfery 1.848,50 EUR
- ostatné záväzky voči zamestnancom 474,46 EUR

Na základe vyššie uvedeného odporúčam v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov schváliť
nasledovné uznesenia:
a/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.
b/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje Záverečný účet Obce Hradište
pod Vrátnom a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
c/ Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 vo výške 55.287,51 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Hradište pod Vrátnom 30.5.2022
Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce

