Individuálna výročná správa

Obce Ostrý Grúň
za rok 2016

............................
Bc. Jana Angletová
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Ostrý Grúň
Sídlo: Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
IČO: 00320901
Štatutárny orgán obce: Bc. Jana Angletová, starostka obce
Telefón: 045/6866114
Mail: obec@ostrygrun.sk
Webová stránka: www.ostrygrun.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Bc. Jana Angletová
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Seget
Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce: Ing. Elena Ďurovičová
Obecné zastupiteľstvo: Jozef Baláž, Jana Bulíková, Mgr. Július Remenár, Karol Seget, Mgr.
Miroslav Seget
Komisie:
Komisia priestupková – Mgr. Július Remenár, Karol Seget, Jozef Baláž
Komisia na ochranu verejného činiteľa – Mgr. Miroslav Seget, Jana Bulíková, Karol
Seget
Obecný úrad: Ing. Hana Šimpachová – referent obce
Ing. Lucia Matejová – administratívny pracovník
Igor Lupták – údržbár obce
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : nemá
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: nemá
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nemá
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Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nemá

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: rozvíjať a vytvárať podmienky pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.
Vízie obce: zníženie zadlženosti obce
Ciele obce: rozvoj obce podľa schváleného PHSR 2014-2020 obecným zastupiteľstvom.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Ostrý Grúň sa nachádza v Kľakovskej kotline v pohorí
Vtáčnik.
Susedné mestá a obce : Mesto: Žarnovica, Obce : Kľak, Hrabičov, Župkov, Horné Hámre
a Žarnovická Huta.
Celková rozloha obce : Obec sa rozprestiera na rozlohe 16,71 km2.
Nadmorská výška : Obec sa nachádza v nadmorskej výške 450 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Hustota obyv. je 30,58 obyv./km2 a počet obyvateľov
k 31.12.2016 bol 511 obyvateľov.
Národnostná štruktúra : Slovenská národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímskokatolícka cirkev.
Vývoj počtu obyvateľov : V obci počet obyvateľom je zatiaľ približne na rovnakej úrovni.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : V obci je 16,31 % nezamestnanosť.
Nezamestnanosť v okrese : V okrese je 13,79 % nezamestnanosť.
Vývoj nezamestnanosti :
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Medziročne išlo o pokles pri okrese ZC o 2,42% (z 16,21%) a pri obci Ostrý Grúň o pokles
o 2,74% (z 19,05%).
5.4. Symboly obce
Erb obce : Erb obce tvorí v bielom štíte zelený horský chrbát s vľavo posunutým vrcholom,
preložený žltou položenou a prevrátenou sekerou a prevýšený zlatým slnkom striedavých
lúčov.
Vlajka obce : Zástavu obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách žltej (1/3), bielej (1/3)
a zelenej (1/3).
Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Ostrý Grúň s hrubopisom: „OBEC OSTRÝ GRÚŇ“.
5.5. Logo obce
Obec logo nemá.
5.6. História obce
V histórii obce sú známe dve zmienky o vzniku Ostrého Grúňa. Prvá hovorí, že vtedy ešte
osadu Ostrý Grúň založili ľudia utekajúci pred Turkami od juhu z maďarských hraníc, čomu by
nasvedčovalo vtedajšie umiestnenie osád, ktoré akoby sa pred niekým skrývali a tiež priezviská
maďarského pôvodu ako sú – Baláž, Seget, Jánoš. Druhá hovorí o tom, že prvé obydlia osady
vyrastali drevorubači majiteľa hradu Revište, ktorému patrili všetky lesy ležiace v povodí rieky
Hron až po vrch Vtáčnik. Obidve zmienky spadajú do 16. až 17. storočia. Názov Ostrý Grúň
dostala osada podľa vrchu Ostrý Grúň, pod ktorým sa nachádza. Nakoľko osada Ostrý Grúň
mala podľa vtedajších zákonov málo domových čísiel na to, aby bola samostatnou obcou,
patrila k obci Kľak a neskôr k obci Hrabičov. Samostatná obec vznikla 2. januára 1951
odčlenením od obce Hrabičov a vytvorením vlastného výboru.
5.7. Pamiatky
Kaplnka nanebovzatia Panny Márie – kaplnka je v klasickom slohu z konca 18.
storočia, v 20. storočí bola rozšírená o prednú loď. Nachádza sa v hodnej časti obce.
Zvonica a zvon sv. Petra a Pavla – pôvodný zvon z roku 1747 bol zničený v roku
1916. Súčasný zvon bol odliaty v 20. storočí. Zvonica so zvonom sa nachádza pri cintoríne.
Pomník padlým – národná kultúrna pamiatka – súsošie matky s dieťaťom z roku
1954, autor súsošia je B. Bohunický. Socha sa v súčasnosti nachádza pred obecným úradom.
Pomník umučených občanov – národná kultúrna pamiatka – súsošie matky
brániacej dieťa z roku 1965, autorom je J. Chrobák a J. Podzimková-Mráčková. Pomník sa
nachádza v spodnej časti obce na mieste zavraždenia občanov 21.1.1945.
Zemný most Pokuty – technická pamiatka – most pre lesnú železničku bol
postavený v roku 1926. Nachádza sa v pokutskej doline.
5.8. Významné osobnosti obce
prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc. – je vysvätený za kňaza, pôsobil ako
vysokoškolský profesor na viacerých univerzitách a 30 rokov sa venoval štúdiu fyzikálnych
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zákonitostí transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické
pletivá.
PaedDr. Miroslav Bielik – prvý podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ
Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry.
Ján Repiský – v rokoch 1975 – 2010 pôsobil vo funkcii starostu obce. V roku 2010
patril k najstaršie pôsobiacim starostom na Slovensku. V roku 2011 bol vyznamenaný
ministrom obrany za starostlivosť o pamätníky.
Ján Maďar – bol známym fotografom.
Pavol Bielik – ľudový rezbár.
Jozef Maslen – významný kronikár Ostrého Grúňa.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola – k 31.08.2012 bola zrušená
- Materská škola s počtom zapísaných 17 detí.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola - v obci nie je zriadená
- Centrum voľného času – v obci nie je zriadené
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : Materskú školu.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Poliklinika n.o. – v obci sa nenachádza
- Nemocnica s poliklinikou – v obci sa nenachádza
- Lekár .... ( štátny, súkromný ) – v obci sa nenachádza
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : opatrovateľskú službu.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Zariadenie sociálnych služieb – v obci sa nenachádza
V rámci sociálnych služieb obec poskytuje pre dôchodcov stravu, ktorú im aj dováža zo
školskej jedálne pri Materskej škole v Ostrom Grúni.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : poskytovanie stravy pre dôchodcov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Pamätná izba – je venovaná obetiam vypálených dedín Ostrý Grúň a Kľak
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-

Kino – v obci sa nenachádza
Galéria - v obci sa nenachádza
Múzeum - v obci sa nenachádza

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje v spolupráci s organizáciami, ktoré pôsobia
v obci ( Pietne spomienkové udalosti, Ostrogrúnska kosa – celoslovenská súťaž v kosení
ručnou kosou, uvítanie detí do života, fašiangy, beh oslobodenia obce, Deň Matiek, Október Mesiac úcty k starším, Tekvicová slávnosť, Mikuláš).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : doterajšie podujatia.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Ski Blanc – Lyžiarske stredisko, chov a predaj rýb
- MISTRO – výroba reklamy
- RYBOCHOV – Salmo – chov a predaj rýb
- COOP Jednota – potraviny
- Pohostinstvo STRED
- PNEU Servis
- Slovenská pošta, a.s.
- Perac, s.r.o. – Chata Kollárová
- Chata Dolinka – Maslenová Martina
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- S PoweR product s.r.o. – výroba elektronických výrobkov
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

SHR – chov oviec, hovädzieho dobytka, koní

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : služby, priemysel a poľnohospodársku výrobu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 95/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena, dňa 12.01.2016 - rozpočtové opatrenie č.1/2016
- druhá zmena, schválená dňa 29.03.2016 uznesením č. 11/2016 - rozpočtové opatrenie
č.2/2016
- tretia zmena, schválená dňa 29.03.2016 uznesením č. 12/2016 - rozpočtové opatrenie
č.3/2016
- štvrtá zmena, dňa 01.02.2016 – rozpočtové opatrenie č.4/2016
- piata zmena, dňa 04.02.2016 – rozpočtové opatrenie č.5/2016
- šiesta zmena, dňa 01.03.2016 – rozpočtové opatrenie č.6/2016
- siedma zmena, dňa 15.03.2016 – rozpočtové opatrenie č.7/2016
- ôsma zmena dňa 01.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.8/2016
- deviata zmena, dňa 04.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.9/2016
- desiata zmena, dňa 05.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.10/2016
- jedenásta zmena, dňa 07.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.11/2016
- dvanásta zmena, dňa 14.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.12/2016
- trinásta zmena, dňa 02.05.2016 – rozpočtové opatrenie č.13/2016
- štrnásta zmena, dňa 16.05.2016 – rozpočtové opatrenie č.14/2016
- pätnásta zmena, dňa 26.05.2016– rozpočtové opatrenie č.15/2016
- šestnásta zmena, dňa 01.06.2016 – rozpočtové opatrenie č.16/2016
- sedemnásta zmena, dňa 06.06.2016 - rozpočtové opatrenie č.17/2016
- osemnásta zmena, dňa 01.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.18/2016
- devätnásta zmena, dňa 04.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.19/2016
- dvadsiata zmena, dňa 12.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.20/2016
- dvadsiata prvá zmena, schválená dňa 31.08.2016 uznesením č. 58/2016 - rozpočtové
opatrenie č.21/2016
- dvadsiata druhá zmena, dňa 15.08.2016 – rozpočtové opatrenie č.22/2016
- dvadsiata tretia zmena, dňa 01.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.23/2016
- dvadsiata štvrtá zmena, dňa 08.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.24/2016
- dvadsiata piata zmena, dňa 19.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.25/2016
- dvadsiata šiesta zmena, dňa 03.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.26/2016
- dvadsiata siedma zmena, dňa 04.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.27/2016
- dvadsiata ôsma zmena, dňa 05.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.28/2016
- dvadsiata deviata zmena, dňa 07.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.29/2016
- tridsiata zmena, dňa 21.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.30/2016
- tridsiata prvá zmena, dňa 02.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.31/2016
- tridsiata druhá zmena, dňa 04.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.32/2016
- tridsiata tretia zmena, dňa 15.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.33/2016
- tridsiata štvrtá zmena, dňa 21.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.34/2016
- tridsiata piata zmena, dňa 01.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.35/2016
- tridsiata šiesta zmena, dňa 02.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.36/2016
- tridsiata siedma zmena, dňa 05.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.37/2016
- tridsiata ôsma zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 78/2016 – rozpočtové
opatrenie č.38/2016
- tridsiata deviata zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 79/2016 – rozpočtové
opatrenie č.39/2016
- štyridsiata zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 80/2016 – rozpočtové
opatrenie č.40/2016
- štyridsiata prvá zmena, dňa 07.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.41/2016
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-

štyridsiata druhá zmena, dňa 09.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.42/2016
štyridsiata tretia zmena, dňa 12.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.43/2016
štyridsiata štvrtá zmena, dňa 15.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.44/2016
štyridsiata piata zmena, dňa 21.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.45/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

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
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

211 715,00

278 828,37

303 943,43

109,00

183 715,00
500,00
27 500,00
0,00

219 590,10
6 729,00
52 509,27
0,00

269 441,06
6 726,30
27 776,07
0,00

122,70
99,96
52,90
0,00

200 715,00

260 236,27

289 052,79

111,07

191 715,00
3 000,00
6 000,00
0,00

236 946,27
23 290,00
0,00
0,00

274 821,79
14 231,00
0,00
0,00

115,98
61,10
0,00
0,00

11 000,00

18 592,10

14 890,64

80,09

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

269 441,06

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

269 441,06

bežné príjmy RO

0,00

274 821,79

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

274 821,79

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

0,00

-

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

6 726,30

kapitálové príjmy RO

0,00

14 231,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

14 231,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

5 380,73
6 726,30

0,00

-

7 504,70
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-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

-

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

12 885,43
+ 499,72
12 385,71
27 776,07

Výdavky z finančných operácií

0,00

+ 27 776,07
303 943,43
289 052,79
+ 14 890,64
- 499,72
+ 14 390,92

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

Poznámka: Zo Záverečného účtu uviesť vo Výročnej správe informácie o výške prebytku alebo
schodku.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

303 943,43

263 722,00

239 185,00

215 756,00

269 441,06
6 726,30
27 776,07
0,00

196 134,00
61 300,00
6 288,00
0,00

193 639,00
500,00
45 046,00
0,00

193,639,00
500,00
21 617,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

289 052,79

218 676,00

217 568,00

204 685,00

274 821,79
14 231,00
0,00
0,00

177 276,00
33 000,00
8 400,00
0,00

174 168,00
35 000,00
8 400,00
0,00

174 168,00
22 117,00
8 400,00
0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

1 656 796,14

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 595 507,94

Neobežný majetok spolu

1 628 161,38

1 560 667,43

0,00

0,00

Predpoklad
na rok 2017

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

1 510 181,38

1 442 687,43

117 980,00

117 980,00

27 644,98

34 171,09

190,23

298,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

7 311,67

10 852,90

20 043,08

23 019,27

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

100,00

0,00

Časové rozlíšenie

989,78

669,42

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

8.2. Zdroje krytia
Názov

1 656 796,14

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 595 507,94

941 168,03

929 058,10

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

941 168,03

929 058,10

87 809,43

78 788,25

700,00

700,00

10 000,00

0,00

1 394,55

1 492,79

Krátkodobé záväzky

27 096,95

13 996,53

Bankové úvery a výpomoci

48 617,93

62 598,93

627 818,68

587 661,59

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
na rok 2017

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Aktíva:
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (riadky 003 až 023 súvahy):
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Obec Ostrý Grúň obstarala dlhodobý hmotný majetok (dopravné prostriedky – Škoda Fabia a
traktor) v celkovej výške 9 400,00 €.
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 3470 ks v menovitej hodnote 34,00 €/ks.
c) zásoby (riadky 035 až 039):
Obec Ostrý Grúň eviduje materiál na sklade v školskej jedálni vo výške 298,92 €.
d) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 3 304,33 € (VFA z Fekálu,
preplatky elektrickej energie od SSE, a.s., Žilina, 2x uhradená faktúra od OZ Pohronská cesta)
a po lehote splatnosti vo výške 7 548,57 € (Poplatok za komun. odpad, daň za pozemky,
stavby, byty, psa, poskytnuté preddavky, neuhradené vystavené faktúry).
e) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
vo výške 3 304,33 € (VFA z Fekálu, preplatky elektrickej energie od SSE, a.s., Žilina, 2x
uhradená faktúra od OZ Pohronská cesta) 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 5 258,91 €, na bankových účtoch
vo výške 17 477,55 € a na účte Peniaze na ceste vo výške 282,81 €. Zostatok na účte Peniaze
na ceste vznikol z dôvodu presunu VH z podnikateľskej činnosti vo výške 282,81 € dňa
30.12.2016. Jeho pripísanie na účet obce sa uskutočnil až v januári 2017.
g) poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Obec Ostrý Grúň poskytla návratnú finančnú výpomoc fyzickej osobe na pohreb príbuzného vo
výške 100,00 €, ktorú dňa 29.3.2016, na základe uznesenia č. 13/2016 obecné zastupiteľstvo
schválilo, odpis tejto pohľadávky.
h) časové rozlíšenie (riadky 110 až 113 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje len náklady budúcich období vo výške 669,42 € (prezentácia obce na
www-stránke, Megau, s.r.o., Liptovský Mikuláš, VSSR, Poradca podnikateľa, Žilina,
Geoportal, Geosense SK, Košice, poistenie majetku, Komunálna poisťovňa, BB, učebné
pomôcky MŠ, Slovenská pošta, a.s., BB Obecné noviny, Inprost, BA, e-Gov – Zmluvy 2017,
eGOV Systems, Bratislava, poistenie motor.vozidiel, Kooperativa, BB, mobilný internet,
ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava, , vodné, stočné, StVPS, a.s., BB).
Pasíva:
a) vlastné imanie
Obec Ostrý Grúň ponížila vlastné imanie o výsledok hospodárenia a o opravy účtovania.
b) rezervy (riadky 128 až 131 súvahy):
Obec Ostrý Grúň vytvorila rezervu na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ a VS vo výške
700,00 €.
c) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky v lehote splatnosti vo výške 15 024,15 €(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 465,17 €
(prijaté faktúry, iné záväzky – poistenie majetku)
d) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške
13 531,36 €, záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane vo
výške 1 492,79 € (záväzky zo sociálneho fondu) a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov neeviduje.
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e) bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci (riadky 173 až 179):
Obec Ostrý Grúň eviduje bankové úvery v celkovej výške 62 598,93 € (Prima banka Slovensko
a.s., Žilina). Bankový úver bol prijatý v roku 2008 a navýšený v roku 2016 o sumu 20 000,00 €
na základe uznesenia OZ č. 100/2015, dňa 15.12.2015.
f) časové rozlíšenie (riadky 180 až 182):
Obec Ostrý Grúň eviduje len výnosy budúcich období vo výške 587 661,59 €.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 177,37

3 304,33

Pohľadávky po lehote splatnosti

4 134,30

7 548,57

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nastal mierny pokles pohľadávok do lehoty splatnosti a nárast pohľadávok po lehote
splatnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu.
- pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 3 304,33 € (VFA z Fekálu,
preplatky elektrickej energie od SSE, a.s., Žilina, 2x uhradená faktúra od OZ Pohronská cesta)
a po lehote splatnosti vo výške 7 548,57 € (Poplatok za komun. odpad, daň za pozemky,
stavby, byty, psa, poskytnuté preddavky, neuhradené vystavené faktúry).
- pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
vo výške 3 304,33 € (VFA z Fekálu, preplatky elektrickej energie od SSE, a.s., Žilina, 2x
uhradená faktúra od OZ Pohronská cesta) a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného roka do piatich rokov vrátane a dlhšou ako päť rokov neeviduje.
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

19 330,74

15 024,15

Záväzky po lehote splatnosti

9 160,76

465,17

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nastal pokles záväzkov do lehoty splatnosti a rapídny pokles záväzkov po lehote
splatnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu.
- záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky v lehote splatnosti vo výške 15 024,15 €(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 465,17 €
(prijaté faktúry, iné záväzky – poistenie majetku)
- záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy):
Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške
13 531,36 €, záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane vo
výške 1 492,79 € (záväzky zo sociálneho fondu) a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov neeviduje.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

277 292,15

342 191,51

50 – Spotrebované nákupy

65 926,33

78 741,57

51 – Služby

23 009,31

37 503,85

105 024,50

136 522,77

359,38

433,24

1 324,38

2 444,65

74 952,28

79 162,78

3 863,17

3 182,65

0,00

0,00

2 832,46

4 200,00

0,34

1,61

250 369,70

330 106,26

34 622,76

52 561,01

0,00

0,00

0,00

0,00

166 594,02

182 390,14

3 137,82

17 428,91

950,00

700,00

0,92

0,67

0,00

0,00

45 064,18

77 025,53

- 26 922,45

- 12 086,86

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Predpoklad
rok 2017
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 26 922,45 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Náklady v porovnaní s minulým rokom sú zvýšené z dôvodu zamestnania 6
zamestnancov z ÚPSVaR a použitia nespotrebovanej dotácie na rekonštrukciu Pamätníka
obetiam povstania v Ostrom Grúni. Výnosy v porovnaní s minulým rokom sú taktiež zvýšené
z dôvodu spotreby dotácie na rekonštrukciu Pamätníka obetiam povstania v Ostrom Grúni,
preplatenia mzdových nákladov z ÚPSVaR, vyššieho výberu daní z nehnuteľností a vyšších
tržieb za služby poskytnuté v Turistickej ubytovni * Dopravárik.

Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
ÚPSVaR, Banská
Štiavnica
Okresný úrad, BB,
odbor školstva
MDVaRR, Bratislava
MDVaRR, Bratislava
MV SR, Bratislava

Účelové určenie grantov a transferov
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – bežné výdavky
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – bežné výdavky
Finančný príspevok na podporu zamestnania
znevýh. UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 – bežné
výdavky
Fin. príspevok na podporu vytvorenia pracov.
miesta podľa §51a zák.č.5/2004 - bežné výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
49,50
16,60
1 665,16
1 578,24

Fin. príspevok na podporu vytvorenia pracov.
miesta podľa §54 zák.č.5/2004 - bežné výdavky

16 346,84

Nenormatívne finančné prostriedky na rok
2016 pre 5-ročné deti MŠ - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia
pobytu
občanov
a registra
obyvateľov SR na rok 2016 - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries na rok 2016 - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie na obce v roku 2016 -

977,00
159,39
9,00
45,18

bežné výdavky

MV SR, Banská
Bystrica
MDVaRR SR,
Bratislava

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku na rok 2016 SR - bežné
výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie
v kompetencii obce - bežné výdavky

449,19
20,87
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DPO SR, Bratislava
MV SR, BA, OÚ,
ZH
Lesy SR, ZC
SPOLU:

700,00
751,68

Dotácia pre DHZ
Voľby do NR SR 2016

Dotácia – rekonštrukcia MK

4 179,60
26 948,25

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota
Ostrý Grúň

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky na činnosť TJ

3 000,00 EUR

9.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

Rekonštrukcia Pamätníka obetiam povstania

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Výstavba bytového domu
Rekonštrukcia domu smútku
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá.

Vypracoval:

Schválil:

Ing. Hana Šimpachová

Bc. Jana Angletová
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V Ostrom Grúni, dňa 03.04.2017
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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