O DBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE OSTRÝ GRÚŇ

ZA ROK

2015

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Ostrý Grúň za rok 2015 :
Odborné stanovisko (ďalej len ,,stanovisko,,) som vypracovala na základe predloženého
návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 14. 6 .2016. Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných
podkladov – finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov - „Súvaha k 31.12.2015“,
„Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015“, „Poznámky“ a „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu
verejnej správy zostavený k 31.12.2015“.

A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE OSTRÝ GRÚŃ

Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 bolo
posudzované na základe dvoch hľadísk a to, zákonnosť predloženého návrhu záverečného
účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 a metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu
obce Ostrý Grúň za rok 2015

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň
za rok 2015
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 (ďalej len ,,návrh záverečného
účtu,,) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne
predpisy. Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň spĺňa náležitosti ustanovené v §16 ods. 5,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými na riadeniami obce Ostrý Grúň
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií
a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia Obce Ostrý Grúň.
1.3.Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 14. júna 2016 na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce Ostrý Grúň v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred
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jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods.
9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu
Obec Ostrý Grúň v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Správa nezávislého audítora o
audite účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Ostrý Grúň za rok 2015 do dňa
písania môjho stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015 nebola vydaná. Podľa §19
ods.3 zákona o účtovníctve musí byť audítorom overená účtovná závierka do jedného
roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu obce Ostrý
Grúň za rok 2015
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 obsahuje:
Údaje o schválenom , upravenom rozpočte a o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej
len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový
rozpočet") a finančné operácie, návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce
k 31.12.2015,informácie o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu,
bilanciu aktív a pasív k 31.12.2015, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015, prehľad
o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4
zákona č.583/2004 Z.z a finančné usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu ,
návrh na uznesenie. Obec Ostrý Grúň v roku 2015 vykonávala podnikateľskú činnosť, nemala
zriadenú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu, vykazovala dlh, neuplatňovala pri
zostavení rozpočtu programovú štruktúru na základe schválenia OZ.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov . Návrh záverečného účtu
v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie,
kategórie , položky a podpoložky. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
výdavkov bol spracovaný podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda,
podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie položky .
Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2015 je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na
usporiadanie schodku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR je spracovaný v
súlade s § 16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. ZOSTAVENIE

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec Ostrý Grúň postupovala podľa §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu.
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V súlade s §16 ods. 2 tohto zákona obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR a štátnym fondom. Predložený návrh
záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením OZ č.
47/2014 zo dňa 15.12.2014. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2015
zmenený celkove tridsaťpäťkrát rozpočtovými opatreniami v súlade so zákonom.
Porovnanie schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu a jeho skutočného plnenia je
v nasledujúcej tabuľke:
Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií
Hospodárenie obce celkom

1.1.

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2015

% plnenia

170 944,00
155 452,00
+15 492,00

188 046,00
191 578,85
-3 532,85

187 039,83
174 229,33
+12 810,50

99,46
90,94

500,00
2 600,00
-2 100,00
171 444,00
158 052,00
+13 392,00
2 139,00
11 016,00
-8 877,00
+4 515,00

500,00
29 501,32
-29 001,32
188 546,00
221 080,17
-32 534,17
50 064,44
4 754,00
+45 310,44
+12 776,27

0
3 301,82
-3 301,82
187 039,83
177 531,15
+9 508,68
7 192,87
4 405,82
+2 787,05
+12 295,73

0
11,19
99,20
80,30
14,37
92,68

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné
príjmy; príjmy kapitálového rozpočtu boli rozpočtované z predaja pozemkov. Transfery boli
tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu Obce Ostrý Grúň.
Ich celkové plnenie 163 036,64 € bolo na 99,39 % oproti plánovaným príjmom. Daňové
príjmy v roku 2015 boli nižšie ako v roku 2014 o 19 560,84 €. Nárast je u výnosu dane
poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. V roku
2014 bolo plnenie 119 078,61 € , v roku 2015 bola v skutočnosti poukázaná obci vo výške
125 650,00 €. Prehľad daňových príjmov obce v € za posledných 5 rokov je v nasledujúcej
tabuľke:
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Daňové príjmy
výnos dane z príjmov
daň zo stavieb
daň z pozemkov
daň za psa
daň z ubytovania.
daň z bytov
poplatok za KO a DSO

rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
123 470,49 117 413,22 116 209,68 119 078,61 125 650,00
5 622,24
3 168,00
3 241,72
4 099,37
2 807,15
12 123,00
44 183,70
53 531,11
53 340,45
28 167,42
357,00
400,00
210,00
196,00
172,00
96,00
114,30
221,00
157,00
722,00
28,00
26,72
30,76
10,98
91,50
5 527,00
7 094,76
6 804,84
6 672,61
5 487,31

Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nepostačuje na
krytie bežných výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi ( tieto sú za rok 2015
uhradené vo výške 6 016,24 € , v roku 2014 boli vo výške 6 672,61 € ). Podľa zaúčtovaných
faktúr sú náklady na odvoz komunálneho odpadu za rok 2015 vo výške 6 525,28 € . Rozdiel
medzi nákladmi a výnosmi pri KO je -509,04 €. Navrhujem riešiť úhradu nedoplatkov za
KO, prípadne doporučujem riešiť zvýšenie príjmov vo VZN , nakoľko podľa zákona
o odpadoch náklady musia byť kryté výnosmi za KO.
Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku. Ich plnenie bolo na
99,77 % , vo výške 5 191,96 €, čo bolo oproti roku 2014 nižšie o 5 744,67 €. Prehľad
nedaňových príjmov obce v € za posledných 5 rokov je v nasledujúcej tabuľke:
Nedaňové príjmy
príjmy z vlastníctva
majetku
za administratívne poplatky
a iné poplatky a platby

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

594,00

2 538,57

3 413,21

8 005,27

1 188,41

13 225,66

8 930,52

2 931,36

4 003,55

3 998,00

Granty a transfery - ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, príjmy účelovo
určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Celkove predstavovali v skutočnom plnení sumu 18 811,23 €.
Z KŠÚ B. Bystrica bol na výchovno-vzdelávací proces pre 5. a 6. ročné deti v MŠ poskytnutý
transfer vo výške 1 031,00 € a ktorý bol použitý v súlade s vyhláškou MŠ SR na učebné
pomôcky. Obec prijala v roku 2015 nasledovný granty na kultúru v sume 1 860 € . Z Uradu
vlády SR Bratislava získala obec dotáciu v sume 10 000 € na rekonštrukciu pamätníka.
1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Obec v skutočnosti nenaplnila rozpočet kapitálových príjmov v roku 2015.
1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 155 452 € bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 191 578,85 €; zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov oproti schválenému
rozpočtu o 36 126,85 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 174 229,33 € ,
čo predstavuje plnenie 90,94 %. Obec Ostrý Grúň znížila bežné výdavky oproti roku 2014
o 1 749,13 €, keď v roku 2014 boli vo výške 175 978,46 €.
V jednotlivých oddieloch je v roku 2015 zvýšenie resp. zníženie výdavkov v € nasledovné:
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Funkčná klasifikácia
Obec
Všeobecné verejné služby

Finančná a rozpočtová oblasť
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad. vodami
Rozvoj obcí/ bývania
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnica
Kultúrne služby
Ostatné kultúrne služby
Nábož. a iné spoloč.služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Školský klub detí
Školské stravovanie
Ďalšie soc. služby - OS
Ďalšie soc. služby – pomoc občanom
v hmotn. núdzi
Dávky v hmotnej núdzi žiakom
SPOLU

Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

ROZDIEL

87 341,94
3 000,93

88 588,79
640,00

+1 246,85
-2 360,93

5 989,30
1 580,85
511,31
1 283,34
7 303,00
82,48
2 894,38
5 346,31
222,70
5 739,13
1 536,45
37 305,16
14 065,10
1 717,90

4 512,39
1 292,44
285,78
1 798,76
6 016,24
130,00
3 224,00
4 860,32
9 022,04
1 110,35
39 818,14
12 914,41
0

-1 476,91
-288,41
-225,53
+515,42
-1 286,76
+47,52
+329,62
-485,99
-222,70
+9 022,04
-5 739,13
-426,10
+2 512,98
-1 150,69
-1 717,90

58,18
175 978,46

35,64
-

-22,54

174 229,33

- 1 749,13

Výdavkové položky podľa ekonomickej klasifikácie boli plnené v roku 2015
nasledovne:
- u mzdových prostriedkov plnenie na 85,41 %, poistné a príspevky do poisťovní plnenie na
84,17 %., tovary a služby na 99,68 % . Bežné transfery, boli v sume 4 208,02 € uhradené za
čerpanie dávok pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia na stravu, školské potreby,
poskytnutie dotácie pre Telovýchovnú jednotu a DHZ. a za členské príspevky obce.
1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov bol v schválenom rozpočte plánovaný vo výške 2 600 €.
Úpravou rozpočtu bol zmenený účel výdavkov ako aj ich zvýšenie o 26 901,32 €
V skutočnosti boli čerpané výdavky kapitálového rozpočtu v sume 3 301,82 € , plnenie na
11,19 %. Výdavky boli na viacúčelové ihrisko- dovybavenie ihriska.

1.3. FINANČNÉ OPERÁCIEObec Ostrý Grúň vykazovala v roku 2015 finančné operácie príjmové vo výške 7 192,87 €.
Z toho použitie rezervného fondu vo výške 2 960,24 €. Vo výdavkových finančných
operáciách sa účtovalo o splátke istiny úveru vo výške 4 405,82 €.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia

5

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce;
schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce,
pričom súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie. Podľa § 16 ods.
6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok alebo schodok rozpočtu
sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy . Podľa tohto ustanovenia „rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.“
Z uvedeného vyplýva, že prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
bežného a kapitálového rozpočtu; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie obce v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok /schodok rozpočtu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce

Upravený rozpočet

Čerpanie

170 944,00
155 452,00
+15 492,00

188 046,00
191 578,85
-3 532,85

187 039,83
174 229,33
+12 810,50

500,00
2 600,00
-2 100,00
171 444,00
158 052,00
+13 392,00
2 139,00
11 016,00
-8 877,00
+4 515,00

500,00
29 501,32
-29 001,32
188 546,00
221 080,17
-32 534,17
50 064,44
4 754,00
+45 310,44
+12 776,27

0
3 301,82
-3 301,82
187 039,83
177 531,15
+9 508,68
7 192,87
4 405,82
+2 787,05
+12 295,73

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, po zmenách rozpočtu sa uvažovalo so
vyšším prebytkovým rozpočtom. Rozpočtové hospodárenie obce skončilo nakoniec s
prebytkom vo výške +12 295,73 €.
Bežný rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, po zmene upravený bežný
rozpočet kalkuloval so schodkom -3 532,85 €. V konečnom zúčtovaní obec hospodárila
s nižším prebytkom + 12 810,50 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2015 bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške schodku 2 100,00 € , upravený kapitálový rozpočet kalkuloval so schodkom -29 001,32 €,
v konečnom zúčtovaní obec hospodárila so schodkovým kapitálovým rozpočtom -3 301,82 €.
Tento schodok je usporiadaný zostatkom finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu.,
.
Finančné operácie - Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
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Prebytok rozpočtu vo výške +9 508,68 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prebytok
bežného a kapitálového rozpočtu je vo výške +9 508,68 €. Po vylúčení nevyčerpaných
prostriedkov zo ŠR vo výške 10 000 € sa obec dostala do schodku – 491,32 € a z tohto
dôvodu nie je povinná tvoriť zákonnú 10 % -nú tvorbu rezervného fondu. Zostatkom
finančných operácií , ktorý je vo výške +2 787,05 € sa kryje tento schodok . Rozdiel
finančných operácií po vykrytí schodku rozpočtu v sume 2 295,73 € sa navrhuje
v záverečnom účte prideliť do rezervného fondu .

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu:
t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky predstavuje sumu:
- k 31.12.2015 – 2 498 993,46 € (brutto), 1 656 796,14 € (netto) . Hodnota majetku sa znížila
oproti roku 2014 o 18 949,50 € v brutto vyjadrení.
Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok obce vrátane majetku ZŠ s MŠ:
a) neobežný majetok - dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2015 - 2 352 378,70 € (brutto), 1 510 181,38 € (netto)
- v tom nezaradené investície vedené na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku v hodnote 10 255,00 € .
b) obežný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2015 - 27 644,98 €
c) časové rozlíšenie v celkovej hodnote:
- k 31.12.2015 989,78 €
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
- k 31.12.2015 vo výške 1 656 796,14 € .

3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec Ostrý Grúň k 31.12.2015 vykazovala dlh voči Prima banke Slovensko a.s. vo výške
48 617,93 € , čo predstavuje 22,61% z bežných príjmov roku 2014. Tieto boli vo výške
215 064,24 €. Obec nezačala tento úver splácať. Navrhujem aby sa k jeho splácaniu v roku
2016 pristúpilo, nakoľko obci sa zvyšuje výška úrokov.

4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
A FYZICKÝM OSOBÁM –PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004
Z.Z.
V návrhu záverečného účtu obce je uvedené, že obec Ostrý Grúň poskytla dotácie právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. vo
výške 2 750,00 € Telovýchovnej jednote, DHZ v sume 100 € , z toho 17,54 € boli neminuté
a vrátené na účet obce. Tieto boli v zmysle schváleného VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií
zúčtované do 31.12.2015.

5. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Gúň obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti, nakoľko obec vykonáva podnikateľskú činnosť. Podľa
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živnostenského oprávnenia sú predmetom podnikania ubytovacie a stravovacie služby
a služby v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Výsledok hospodárenie po
zdanení je zisk vo výške 282,81 €, ktorý je potrebné v roku 2016 previesť na samostatný účet
obce ako doplňujúci zdroj príjmov . V prípade ich použitia sa zapájajú tieto prostriedky do
rozpočtu obce prostredníctvom príjmových finančných operácií.
6. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
Obec schválila uznesením , č. 47/2014 zo dňa 15. 12. 2014 , že nebude uplatňovať
programový rozpočet v roku 2015.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2015 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 a hospodárenie obce Ostrý Grúň za rok 2015 do
dňa písania môjho stanoviska nebola zatiaľ v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení
a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorkou.
Podľa §19 ods.3 zákona o účtovníctve musí byť audítorom overená účtovná závierka do
jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy preto
odporúčam OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok
2015 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Ing. Elena Ďurovičová
hlavná kontrolórka obce Ostrý Grúň
V Ostrom Grni, 30.6.2016
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