Obec Ostrý

Grúň

966 77 Ostrý Grúň

č.t.045/6866114
***********************************************************

Záverečný účet Obce
Ostrý Grúň
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014

Predkladá : Ing. Hana Šimpachová
Spracoval: Ing. Hana Šimpachová
V Ostrom Grúni, dňa 07.06.2015
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.06.2015
Záverečný účet schválený OZ dňa 30.06.2015, uznesením č. 35/2015

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2014

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce
2

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2013 uznesením č. 51/2013
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena, schválená rozpočtovým opatrením č.1/2014 starostky, dňa 3.3.2014
- druhá zmena, schválená rozpočtovým opatrením č.2/2014 starostky, dňa 20.3.2014
- tretia zmena, schválená rozpočtovým opatrením č.3/2014 starostky, dňa 31.03.2014
- štvrtá zmena, schválená dňa 27.06.2014 uznesením č. 16/2014 – rozpočtové opatrenie
č.1/2014
- piata zmena, schválená dňa 27.06.2014 uznesením č. 19/2014 – rozpočtové opatrenie
č.2/2014
- šiesta zmena, schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2014 starostky, dňa 30.06.2014
- siedma zmena, schválená dňa 14.08.2014 uznesením č. 29/2014 – rozpočtové opatrenie
č.7/2014
- ôsma zmena, schválená rozpočtovým opatrením č.8/2014 starostky, dňa 05.12.2014
- deviata zmena, schválená rozpočtovým opatrením č.8/2014 starostky, dňa 10.12.2014
- desiata zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 44/2014 – rozpočtové opatrenie č.
9/2014
- jedenásta zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 45/2014 – rozpočtové opatrenie
č. 10/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

196 282,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
227 892,34

185 882,00
400,00
10 000,00
0,00
196 282,00

210 750,00
400,00
16 742,34
0,00
227 892,34

170 606,00
14 660,00
11 016,00
0,00
0,00

179 323,00
37 553,34
11 016,00
0,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
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Rozpočet na rok 2014
227 892,34

Skutočnosť k 31.12.2014
232 190,58

% plnenia
101,89

Z rozpočtovaných celkových príjmov 227 892,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
232 190,58 EUR, čo predstavuje 101,89 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
210 750,00

Skutočnosť k 31.12.2014
215 064,24

% plnenia
102,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 210 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
215 064,24 EUR, čo predstavuje 102,05 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
183 417,00

Skutočnosť k 31.12.2014
183 597,48

% plnenia
100,10

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 118 779,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 119 078,61 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,25 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 57 468,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 57 466,54 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 53 340,45 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 4 099,37 EUR a dane z bytov boli v sume 26,72 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 711,44 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 196,00 EUR, čo je
98,00 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 157,00 EUR, čo je
92,35 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
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Z rozpočtovaných 6 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 672,61 EUR, čo je
98,13 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 1 329,25 EUR.
nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
10 943,00

Skutočnosť k 31.12.2014
10 936,63

% plnenia
99,94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 006,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8 005,27 EUR, čo je
99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 338,97 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 7 626,30 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
v sume 40,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby a úroky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 937,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 931,36 EUR, čo je
99,81 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných poplatkov v sume 1 124,08
EUR, príjem za porušenie predpisov v sume 30,00 EUR, príjem za predaj výrobkov, tovarov
a služieb v sume 1 322,42 EUR, príjem za materské školy a školské zariadenia v sume 452,00
EUR a príjem z úrokov v sume 2,86 EUR.
b) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
6 475,00

Skutočnosť k 31.12.2014
6 474,26

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 475,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 474,26 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 9 915,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 14 082,59
EUR, čo predstavuje 142,03 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
Okresný úrad, BB, odbor školstva
MDVaRR, Bratislava
MV SR, Bratislava
MV SR, Banská Bystrica
MDVaRR SR, Bratislava
MV SR, BA, OÚ, ZH
Ing. Milan Korgo, Kľak
SOITRON, s.r.o., Bratislava

Suma v EUR
41,58
16,60
71,99
1 302,00
487,32
172,92
36,83
22,64

Účel
Stravné pre deti v HN
Školské pomôcky

Aktivačná činnosť § 52 zákona č. 5/2014

Školstvo - MŠ
Stavebný úrad
Register obyvateľstva
Životné prostredie
Stavebný úrad pre miestne
komunik.
3 000,93 Voľby a Referendum v r. 2014
613,00 MŠ – grant – sponzori
3 000,00 Finančný dar na okná MŠ – grant
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Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar
nad Hronom
TUBEX SLOVAKIA, a.s., Žarnovica
Obec Bzenica
Marek Bernadič,
BBSK, Banská Bystrica
Obec Ostrý Grúň
SPOLU:

50,00 Kultúra – grant
400,00
100,00
300,00
1 645,00
2 821,78
14 082,59

Kultúra – grant
Kultúra – grant
Kultúra – grant
Kultúra - grant
Réžia ŠJ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dar, od firmy
SOITRON, s.r.o., vo forme finančných prostriedkov na rekonštrukciu materskej školy – výmena
okien a dverí na budove MŠ v Obci Ostrý Grúň bol vyčerpaný len do výšky 932,38 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 067,62 €, má obec na svojom účte a tieto
prostriedky budú vyčerpané nasledujúci rok.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
400,00

Skutočnosť k 31.12.2014
400,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 400,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - unimobunky v Chalmovej
400,00 EUR
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Obec Ostrý Grúň v roku 2014 nezískala žiadne kapitálové granty a transfery.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
16 742,34

Skutočnosť k 31.12.2014
16 726,34

% plnenia
99,90

Z rozpočtovaných finančných príjmov 16 742,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
16 726,34 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.
V roku 2014 bol prijatý úver v sume 0,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa ...........
uznesením č.................
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51/2013 zo dňa 03.12.2013 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 10 000,00 EUR v rámci schváleného rozpočtu a uznesením obecného
zastupiteľstva č. 28/2014 zo dňa 14.08.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
5 742,34 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 15 726,34 EUR. V roku 2014 boli použité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. V roku
2014 bolo obci vrátené
1 000,00 EUR z podnikateľskej činnosti.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
227 892,34

Skutočnosť k 31.12.2014
224 492,26

% čerpania
98,51

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 227 892,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 224 492,26 EUR, čo predstavuje 98,51 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
179 323,00

Skutočnosť k 31.12.2014
175 938,86

% čerpania
98,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 179 323,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 175,938,86 EUR, čo predstavuje 98,11 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 67 377,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 65 622,80 EUR,
čo je 97,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, spoločného
stavebného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 21 836,91 EUR,
čo je 93,72 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 84 230,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 84 064,28 EUR,
čo je 99,80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 835,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 834,02 EUR, čo
predstavuje 99,97 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 581,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 580,85 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
37 553,34

Skutočnosť k 31.12.2014
37 537,40

% čerpania
99,96

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 37 553,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 37 537,40 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekreačné a športové služby – viacúčelové ihrisko
Z rozpočtovaných 37 553,34 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 37 537,40
EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
11 016,00

Skutočnosť k 31.12.2014
11 016,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 11 016,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 11 016,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 11 016,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 11 016,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
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Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
215 064,24
215 064,24
0,00

175 938,86
175 938,86
0,00

+ 39 125,38
400,00
400,00
0,00

37 537,40
37 537,40
0,00

- 37 137,40
+ 1 987,98
- 2 067,62
- 79,64

Príjmy z finančných operácií

16 726,34

Výdavky z finančných operácií

11 016,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+ 5 710,34
232 190,58
224 492,26
+ 7 698,32
- 2 067,62
+ 5 630,70

Prebytok rozpočtu v sume 1 987,98 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, upravený o nevyčerpané prostriedky z daru
v sume 2 067,62 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od firmy SOITRON, s.r.o. podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 067,62 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 5 710,34 EUR, po vykrytí upraveného schodku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 79,64 EUR, navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu

5 630,70 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 5 630,70 EUR. , ktorá bude navýšená o 68,80 EUR, z dôvodu chýb, keď boli zabudnuté
položky rozpočtovej klasifikácie pri príjmoch (VBÚ č. 107/2014).
Spolu má byť tvorba rezervného fondu vo výške 5 699,50 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2014
1 325,19
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
12 441,29
rozpočtový rok
- iný príjem
1 975,86
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0,00
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 51/2013, zo dňa 03.12.2013
výstavba multifunkčného ihriska
10 000,00
- uznesenie č. 28/2014, zo dňa 14.08.2014
výstavba multifunkčného ihriska
5 726,34
- krytie schodku rozpočtu
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2014
16,00
Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2014
0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
0,00
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
0,00
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie peňažného fondu :
0,00
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2014
0,00
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
1 236,29
433,02
0,00
0,00
103,40
0,00
0,00
0,00
1 565,91

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

1 803 972,13

1 755 425,63

Neobežný majetok spolu

1 740 059,03

1 701 768,63

0,00

0,00

1 622 079,03

1 583 788,63

117 980,00

117 980,00

62 957,09

52 712,08

179,33

248,19

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6 353,56

3 482,15

19 135,53

12 693,07

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

37 288,67

36 288,67

956,01

944,92

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (riadky 003 až 023 súvahy):
Obec Ostrý Grúň predala ostatný dlhodobý hmotný majetok (unimobunka) vo výške 400,00 €.
b) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku (riadky 024 až 032 súvahy):
Obec Ostrý Grúň vlastní kmeňové akcie od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v počte 3 470
ks v menovitej hodnote 34,00 €/ks.
c) zásoby (riadky 034 až 039):
Obec Ostrý Grúň eviduje materiál na sklade v školskej jedálni vo výške 248,19 €.
d) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy):
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Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 46,70 € (VFA č. 544/2014
– fekál) a po lehote splatnosti vo výške 3 435,45 € (Poplatok za komun.odpad, TKR, daň za pozemky,
stavby, byty, vratka platby za 2x uhradenú prijatú faktúru, neuhradené vystavené faktúry)
e) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane vo výške
46,70 € a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane a dlhšou
ako päť rokov neeviduje.
f) finančné účty (riadky 085 až 097 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje zostatok na pokladniciach vo výške 2 128,88 € a na bankových účtoch vo výške
10 564,19 €.
g) poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom vo výške
36 188,67 € a poskytnuté NFV fyzickej osobe vo výške 100,00 €.
h) časové rozlíšenie (riadky 110 až 113 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje len náklady budúcich období vo výške 956,01 € (Antivírus, FILIPO, s.r.o., Žiar
nad Hronom, predplatné časopisu, Municipalia, a.s. Žilina, iSamospráva-prístup - Centrálna nezisková
spol., Bratislava, poistenie majetku, Komunálna poisťovňa,BB, Poistenie motor.vozidiel, Kooperativa,
BB, Poradca 2014, Poradca, ZA, Predplatné – Účtovníctvo ROPO a obcí, Wolters Kluwer, s.r.o.,
Bratislava, Obecné noviny, Inprost, BA, e-Gov – Zmluvy 2015, eGOV Systems, Bratislava, mobilný
internet, ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava, mobil, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vodné, stočné,
StVPS, a.s., BB).

Stavy finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2014
Základný bežný účet VÚB - OcÚ
Základný bežný účet VÚB – OcÚ - SF
Dotačný bežný účet VÚB – RF
Bežný účet ŠJ
Dotačný účet Dexia
Účet bežný Dexia –OcÚ
Bežný účet SLSP – PČ
Bežný účet SLSP – OcÚ
Spolu stav fin. prostriedkov na bankov. účtoch

Stav finančných prostriedkov vykázaný v súvahe k 31.12.2014

527,33 €
1 565,91 €
16,00 €
273,48 €
47,73 €
4 097,96 €
1 849,97 €
2 185,81 €
10 564,19 €
10 564,19 €

Stav peňažných prostriedkov v pokladnici vykázaný v súvahe k 31.12.2014
Pokladnica OcÚ
Pokladnica PČ - RZ
Pokladnica PČ - Fekál
Spolu stav fin. prostriedkov v pokladniciach

867,70 €
891,22 €
369,96 €
2 128,88 €

PASÍVA
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Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

1 803 972,13

1 755 425,63

961 089,77

957 214,74

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

961 089,77

957 214,74

Záväzky

124 438,86

114 716,29

5 384,59

950,00

0,00

0,00

1 236,29

1 597,52

Krátkodobé záväzky

18 952,54

25 320,08

Bankové úvery a výpomoci

98 865,44

86 848,69

718 443,50

683 494,60

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

a) vlastné imanie
Obec Ostrý Grúň ponížila vlastné imanie o výsledok hospodárenia a o opravy účtovania a navýšila
vlastné imanie o opravy účtovania
b) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky v lehote splatnosti vo výške 12 745,00 €(zamestnanci, zúčtov.s
org.soc.poist.a zdrav.poist.– odvody do poisťovní, daň z príjmov, prijaté preddavky ŠJ, dodávatelia,
sociálny fond, iné záväzky) a záväzky po lehote splatnosti vo výške 14 172,60 € (prijaté faktúry, iné
záväzky – poistenie majetku)
c) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške 11 147,48 €,
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane vo výške 1 597,57 €
(záväzky zo sociálneho fondu) a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
neeviduje.
d) rezervy (riadky 127 až 131):
Obec Ostrý Grúň vytvorila krátkodobú rezervu na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ a výročnej správy
vo výške 950,00 €.
e) bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci (riadky 173 až 179):
Obec Ostrý Grúň eviduje bankové úvery celkovej výške 50 660,02 € (Prima banka Slovensko a.s.,
Všeobecná úverová banka, a.s.) a prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS krátkodobé vo
výške 36 188,67 €.
f) časové rozlíšenie (riadky 180 až 182):
Obec Ostrý Grúň eviduje len výnosy budúcich období vo výške 683 494,60 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
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Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

50 660,02 EUR
0,00 EUR
10 528,79 EUR
0,00 EUR
4 802,21 EUR
6 106,70 EUR
42 618,57 EUR

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere (Prima banka, a.s.) na rekonštrukciu rekreačného
zariadenia. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky úveru budú mesačné
a splátky úrokov mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o termínovanom úvere (VÚB, a.s.) za účelom
financovania neoprávnených nákladov (DPH) projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Ostrý Grúň“ . Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2015, splátky úveru sú mesačné
aj splátky úrokov sú mesačné.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

Prima banka

Rekonštrukcia
rekreač.zariadenia
DPH

46 253,93

VÚB

44 987,00

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

1 338,56 Vlastná
blankozmenka
242,29 Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

46 253,93

r. 2023

4 406,09

r. 2015

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Ostrý Grúň nemá žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
činnosť TJ
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
na činnosť DHZ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 500,00 EUR

2 500,00 EUR

0

50,00 EUR

50,00 EUR

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-
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K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia reg. č. 178/98 a č. ObU-ZH-OZP2013/00252-2. Predmetom podnikania je:
- ubytovacie a stravovacie služby (od 01.01.2014 - 30.06.2014 bolo neaktívne)
- v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom – fekál (od 01.08.2013)
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
14 095,96 EUR
Celkové výnosy
17 262,44 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
3 166,48 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Ostrý Grúň nemá žiadne rozpočtové a príspevkové organizácie.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR, BŚ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Dotácia na podporu výchovy k stravovacím

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

41,58

0,99

40,59

16,60

16,60

0,00

71,99

71,99

0,00

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – bežné výdavky

ÚPSVaR, BŚ

Dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením

ÚPSVaR, BŚ

Aktivačná činnosť § 52 zákona č. 5/2014

Okresný
úrad, BB -

Nenormatívne finančné prostriedky na rok
2013 pre 5-ročné deti MŠ

1 302,00

1 302,00

0,00

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR na rok 2014
Prenesený
výkon
štátnej
správy
starostlivosti o životné prostredie na obce
v roku 2014
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku na rok 2014 SR

172,92

172,92

0,00

36,83

36,83

0,00

487,32

487,32

0,00

Prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie
v kompetencii obce

22,64

22,64

0,00

odbor školstva

MV SR, BA

Obvodný
úrad ŽP, BB
MD,VaRR
SR, BA
Obvodný
úrad pre CD
a PK,BB
MV SR,
Okresný
ZH
MV SR,
Okresný
ZH
MV SR,
Okresný
ZH

BA –
úrad,

Voľba prezidenta v roku 2014 (I. a II. kolo)

1 377,23

1 377,23

0,00

BA –
úrad,

Voľby do Európskeho parlamentu v roku
2014

1 082,85

1 082,85

0,00

BA –
úrad,

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2014 (I. a II. kolo)

540,85

540,85

0,00

5 252,81

5 212,22

40,59

SPOLU:
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Obec Bzenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

100,00 EUR

100,00 EUR

0,00 EUR
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 645,00 EUR

1 645,00 EUR

0,00 EUR

BBSK, BB

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Obec Ostrý Grúň, na základe uznesenia č. 51/2013, zo dňa 03.12.2013, neuplatňuje
programový rozpočet na rok 2014.

Vypracovala:
Ing. Hana Šimpachová
Referent obce

Predkladá:
Ing. Hana Šimpachová
Referent obce

V Ostrom Grúni dňa 12.06.2015
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 1 987,98 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, upravený o nevyčerpané prostriedky z daru
v sume 2 067,62 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od firmy SOITRON, s.r.o. podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 067,62 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 5 710,34 EUR, po vykrytí upraveného schodku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 79,64 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
5 630,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 5 630,70 EUR. , ktorá bude navýšená o 68,80 EUR, z dôvodu chýb, keď boli zabudnuté
položky rozpočtovej klasifikácie pri príjmoch (VBÚ č. 107/2014).
Spolu má byť tvorba rezervného fondu vo výške 5 699,50 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5 699,50 EUR.
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