
                                                                                                                             

Stanovisko k  Návrhu záverečného účtu obce Hradište za rok 2021 

 

 

 
     V zmysle § 18 f ods.2 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Hradište 

za rok 2021 

 

     Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021 som spracovala na základe 

spracovaného materiálu „ Návrh záverečného účtu Obce Hradište za rok 2021“. 

 

     A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného    

          účtu 

 

     Návrh  záverečného účtu obce za rok 2021 je predložený na prerokovanie do obecného 

zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka. 

 

     1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi  
 

     Návrh záverečného účtu Obce Hradište za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Návrh zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

     2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 

     Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 odst.2 zákona č. 369/1990Zb. 

O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s §16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

 

     3. Dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce 
      

     V zmysle § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec 

povinná si dať overiť účtovnú závierku audítorovi. Audit účtovnej závierky bude vykonaný v 

priebehu  roku 2022. 

 

      4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
      

     Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods.5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení 

rozpočtovom členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

bilanciou aktív a pasív. 
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     Obec postupovala podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods.2 cit. Zákona finančne usporiadala svoje 

finančné vzťahy k ŠR a rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

     Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5  zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

- rozpočet obce za rok 2021 

- rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

- rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

- použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2021 

- bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

- hospodárenie príspevkových organizácií 

- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám 

- podnikateľská činnosť 

- hodnotenie plnenia programov obce 

 

     Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s 

Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov. 

 

     B. Zostavenie návrhu záverečného účtu 

 

     Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa §16 odst.1 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtovaného roka údaje o 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s §16 ods. 2 obec usporiadala 

finančné vzťahy k ŠR. 

 

     1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2021 

 
     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hradište  na rok 2021 bol rozpočet, 

ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

15.12.2020 uznesením OZ č. 6/2020, ktorý bol spracovaný v zmysle platných predpisov ako 

vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Rozpočet bol upravený dvakrát a to: 17.09.2021– 

uznesenie  OZ č. 5/2021 a druhá zmena schválená dňa 11.12.2021 uznesením č. 6/2021. 

Rozpočet bol upravený o finančné prostriedky, poskytnuté bežnými a kapitálovými transfermi 

v príjmovej ako i výdavkovej časti rozpočtu. 

 Obec pri účtovaní nepracuje s programovým rozpočtom 
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    V zmysle §12 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec 

sledovala v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu. 

 

 

 

 Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v EUR  

 v percentách za rok 2021 

 
                            Schválený           Schválený                 Skutočné                % plnenia 
                                     rozpočet            rozpočet po            plnenie príjmov        príjmov 

                                                                poslednej            čerpanie výdavkov   % čerpania 
                                                zmene               k 32.12.2021            výdavkov 
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Príjmy celkom          105 792,00          259 211,76            253 367,86                97,75 
z toho: 

Bežné  príjmy             105 792,00          134 982,96            130 142,06                96,41 

Kapitálové príjmy                  0,00            65 035,80              65 035,80              100,00 

Finančné príjmy                     0,00            59 193,00              58 190,00                98,31 

 

Výdavky celkom       105 792,00         201 069,96              181 062,13                90,05 
z toho: 

Bežné výdavky           102 339,00         187 687,80              173 338,87               92,35 

Kapitálový výdavky       3 453,00           13 382,16                  7 723,26               57,71 

Finančné výdavky                 0,00                    0,00                         0,00                 0,00 

 

Rozpočtové                          0,00             58 141,80                72 305,73 

hospodárenie obce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

     2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

      
           Z rozpočtových celkových príjmov 259 211,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021   

v  sume 253 367,86 EUR, čo predstavuje 97,75 % plnenia.  

            

1/ Bežné príjmy 

 
       Z rozpočtovaných bežných príjmov 134 982,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v 

sume 130 142,06 EUR, čo predstavuje 96,41 % plnenia. 
  

a) daňové príjmy  
 Rozpočet na rok 2021 bol 70 898,00 EUR, po poslednej zmene bol schválený na           

74 030,25 EUR ,skutočnosť plnenia k 31.12.2021 bola 72 554,25 EUR – % plnenia 98,00 
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      Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve– z predpokladanej 

finančnej čiastky v sume 57 872,85,00 EUR boli k 31.12.2021 poukázané  finančné 

prostriedky zo ŠR v sume 57 872,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 5,67 % ,čo predstavuje sumu   

3 103,85 EUR. 

 

 Daň z nehnuteľností – z rozpočtovaných 10 253,40 EUR bol skutočný príjem k 

31.12.2021 v sume 10 253,40 EUR, čo je 100,00 % plnenia.  

 Z toho:  príjmy z pozemkov boli v sume 7 343,46 EUR,  dane zo stavieb boli v sume  

2 881,90 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 28,04 EUR. 

 

 Daň za psa – z rozpočtovaných príjmov 250,00 EUR, bol skutočný príjem k 

31.12.2021 v sume  250,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. 

                             . 

 Komunálny odpad – rozpočet 5 654,00 EUR , príjem 4 178,00 EUR čo je 73,89 % 

                                               plnenia 

 

b) nedaňové príjmy 
 

 Rozpočet na rok 2021 bol 1 010,00 EUR , po poslednej zmene 3 434,00 EUR– 

skutočnosť 2 624,31 EUR  -  % plnenia 76,42 

Sem patria príjmy z prenajatých pozemkov a z prenajatých budov, priestorov, objektov, 

prenajatých strojov, prístrojov a zariadení,  administratívne poplatky a iné poplatky a platby, 

poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – elektronický šrot, miestny rozhlas, 

kopírovanie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy – boli rozpočtované vo výške 1 700,00 EUR,  skutočný príjem bol 

vo výške 1 481,93 EUR  (príjmy z dobropisov a z vratiek). - % plnenia 87,17 

                                             

d) prijaté granty a transfery – z rozpočtovaných grantov a transferov 55 818,71 EUR bol 

                           skutočný príjem vo výške  53 481,57 EUR, čo predstavuje 95,81 % plnenie. 

 

   Prijaté granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

2/ Kapitálové príjmy 

 

     Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 65 035,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 65 035,80 EUR, čo predstavuje 100,00 %  plnenia. 

Príjem je z predaja pozemkov a nehmotných aktív a prijatých kapitálových grantov a 

transferov. 

Prijatý transfer od BBSK 6300,00 EUR  - plynofikácia OcÚ bol účelovo určený na kapitálové 

výdavky a bol použitý v súlade s ich účelom.  

Prijatý transfer od MIRRaI 58 141,80 – rekonštrukcia chodníkov bude použitý v roku 2022 v 

súlade s jeho účelom. 
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3/ Príjmové finančné operácie 

 
       Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 59 193,00 EUR, bol skutočný príjem k 

31.12.2021 v sume 58 190,00 EUR – 100,00% plnenie 

 

       V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume 50 000,00 EUR ,schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 17.09.2021 uznesením č. 5/2021. 

 

B. Príjmy rozpočtových organizácii 

      

     Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.  

  

    3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
      Z rozpočtovaných celkových výdavkov 201 069,96 EUR bolo skutočné čerpanie k 

31.12.2021 v sume 181 062,13 EUR, čo predstavuje 90,05% čerpanie. 

 

 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 187 687,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 

31.12.2021 v sume 173 338,87 ,čo predstavuje 92,35 % čerpania. 

 

 Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné 

transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami. 

 

 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13 382,16 EUR bolo čerpanie  k 31.12.2021 

vo výške 7 723,26 EUR, čo predstavuje 57,71 % čerpania. 

 

  

 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného a kapitálového rozpočtu je 

prílohou  Záverečného účtu Obce Hradište. 

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu: 
- Plynofikácia OcÚ  - rozpočet 12 182,16 EUR, čepanie k 31.12.2021 6 523,26 EUR, 

                                  čo predstavuje 53,55 % čerpanie. 

- Prípravná a projektová dokumentácia k rekonštrukcii chodníkov – rozpočet 1 200,00 

EUR, čerpanie k 31.12.2021 1 200,00 EUR , čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

 Výdavkové finančné operácie obec nemala žiadne. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 
Finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia 

 
Bežné príjmy spolu                                                          130 142,06 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                       173 338,87 EUR 

Bežný rozpočet                                                              -   50 920,07  EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                     65 035,80  EUR  

Kapitálové výdavky spolu                                                    7 723,26 EUR 

Kapitálový rozpočet                                                           57 312,54 EUR 

Výsledok hospodárenia rozpočtu                                 -  51 749,33 EUR 

Príjmy z finančných operácií                                              58 190,00 EUR 

Príjmy spolu                                                                      253 367,86 EUR 

Výdavky spolu                                                                  181 062,13 EUR 

Hospodárenie obce                                                             72 305,73 EUR 

Vylúčenie z prebytku                                                      -  58 141,80 EUR 

Upravené hospodárenie                                                        7 871,12 EUR 

 

 

Obec dosiahla schodok bežného rozpočtu hospodárenia a prebytok kapitálového rozpočtu. 

Schodok vznikol z dôvodu neočakávaných výdavkov po povodni, ktorá obec postihla. 

Schodok bežného rozpočtu bol prefinancovaný prebytkom kapitálového rozpočtu. 

Prebytok kapitálového rozpočtu bol spôsobený prijatým kapitálovým transferom zo ŠR na 

rekonštrukciu chodníkov v obci, ktorý nebol použitý do konca roka. 

 

Prebytok rozpočtu v sume  6 392,47 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané 

účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho 

rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách vo výške 58 141,80 EUR a takto zistený schodok v sume 

51 749,33 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný  

- z finančných operácií v sume  58 190,00 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 6 440,67  EUR, z ktorých tvorí nevyčerpaný úver 

6 292,81 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 147,86 EUR. 

- dočerpanie úveru    6 292,81 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

147,86 EUR.  
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Stav k 31.12.2021  je 1933,78 EUR. 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 

443/2010 Z.z. v z.n.p.. 

 

Fond rozvoja bývania 

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 

 

    6. Bilancia aktív a pasív v súvahe k 31.12.2021 

 

 

AKTÍVA 

 

Majetok spolu:                                       412 707,93 EUR 

 

Neobežný majetok spolu                       277 750,74 EUR                   

z toho: 

Dlhodobý hmotný majetok                      218 760,74 EUR 

Dlhodobý finančný majetok                      58 990,00 EUR 

 

Obežný majetok spolu                            126 450,95 EUR 

z toho: 

Zúčtovanie medzi subjektami VS               38 685,12 EUR 

Krátkodobé pohľadávky                                2 146,62 EUR 

Finančné účty                                              85 619,21 EUR 

 

Časové rozlíšenie                                          8 506,24  EUR 
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PASÍVA 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu            412 707,93  EUR 
 

Vlastné imanie                                        171 979,39 EUR                                                  

Výsledok  hospodárenia                           171 979,39  EUR 

 

Záväzky                                                     69 616,59 EUR 

z toho: 

Rezervy                                                              0,00 EUR 

Dlhodobé záväzky                                        1 933,78 EUR 

Krátkodobé záväzky                                   14 542,81 EUR 

Bankové úvery a výpomoci                        53 140,00 EUR 

Časové rozlíšenie                                     171 111,95 EUR  

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.20212 

 

 
Stav záväzkov k 31.12.2021 – 12 115,42 EUR, všetky v lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči: dodávateľom, zamestnancom poisťovniam, daňovému úradu a ostatné 

záväzky. 

 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí : 

 
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  
za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  
za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

NFV výkon 

samosp.funkcií 
3 140,00 0 0 3140,00 2027 

Prima banka investičný 50 000,00 0 0 50 000,00 2024 
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V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 3 140,00 EUR schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 24.09.2020 uznesením č. 4/2020. Prvá splátka bude v roku 2024 a posledná 

splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej 

finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na financovanie kapitálových výdavkov po 

povodni, ktorá postihla obec dňa 26.06.2021. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, 

splátky istiny a úrokov sú mesačné. Prvá splátka istiny je 25.04.2022. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b/ suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021  je 53 140,00 EUR 

. 

Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm.a) a Výpočet dlhovej služby obce podľa §17 odst.6 

písm.b) je podrobne rozpracovaný v Záverečnom účte obce Hradište. 

 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 

     Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom 

    podľa % 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
    Obec v roku 2021 neposkytla žiadne dotácie. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
        Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 

 

11.  Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov  
- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 

 

- 5 - 

IA MPSVR TSP 31 225,58 31 225,58 0,00 

IA MPSVR Opatrovateľská služba 7 875,00 7 875,00 0,00 

MV SR REGOB      79,53      79,53 0,00 

MV SR Register adries      19,60      19,60 0,00 

MPSVaR Humanitárna pomoc 1 300,00 1 300,00 0,00 

UPSVaR Os. príjemca 1 865,90 1 865,90 0,00 

UPSVaR Národné projekty 5 060,23 5 060,23 0,00 

MV SR SODB 2 274,50 2 274,50 0,00 

UPSVaR TSP a Opatrov. služba 3 781,23 3 781,23 0,00 
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b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 
 

VÚC  
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Banská Bystrica 6300,00 6300,00 0,00 

    

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce. 

 
      Obec netvorí programový rozpočet. 

 

    

         V súlade s § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Ku 

dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom. 

 

 

 

     V zmysle §16 ods 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu obce Hradište  za 

rok 2021 schváliť s výrokom 

 

 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 
 

   

 

   

 

 

V Hradišti 14.04.2022                           

 

 

 

 

 

                                                                                            Drahoslava Blahutová 

                                                                     hlavný kontrolór obce                        
                                                                          


