STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE OSTRÝ GRÚŇ
ZA ROK 2011
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 2011:
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2011 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý
Grúň za rok 2011; návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 30. mája 2012.
Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných podkladov – finančných
a účtovných výkazov, najmä výkazov - „Súvaha k 31.12.2011“, „Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2011“, „Poznámky“ a „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený
k 31.12.2011“.

A. VÝCHODISKÁ

SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE OSTRÝ GRÚŇ

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2011 z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2011

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Ostrý Grúň za rok 2011 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ )
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení, novelizovaný zákonom č.179/2009 z 23.4.2009 a ostatné súvisiace
právne normy.
1.2. Súlad s vnútornými normami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so „Zásadami o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce Ostrý Grúň“ a so „Zásadami hospodárenia s majetkom
obce.“
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona. č.
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583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet bol zverejnený od 30. mája
2012 na úradnej tabuli, na www.stránke obce bol zverejnený od 30. 5. 2012.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Ostrý Grúň si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“), zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10
odsek 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti . Hodnotenie plnenia
programov obce je vypracované v samostatnej prílohe Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za rok 2011. Príspevkovú organizáciu obec nemá. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov neobsahuje návrh záverečného účtu, pretože obec Ostrý Grúň v roku
2011 neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 ( v znení MF/08978/2006-421, MF/OO9212/2008421.MF/021218/2010),
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2011 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 prebytku rozpočtu je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6 až 8 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec Ostrý Grúň 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 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy mala finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Obec
usporiadala svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Nedoplatky, ktoré vznikli pre deti
v hmotnej núdzi pri stravnom v sume 37,42 € boli vrátené dňa 16.12.2011. Dopravné
nevyčerpané bolo vrátené v sume 2,12 € v roku 2012 . Finančné prostriedky, ktoré obec
dostala zo ŠR boli zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
Obec si usporiadala k 31. 12.2012 aj finančné vzťahy k právnickým osobám, OŠK, ktorému
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poskytla dotácie zo svojho rozpočtu v súlade so chváleným VZN o dotáciách č. 2/2011
a v súlade s § 7 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ďalej
usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k
rozpočtom vyšších územných celkov.
1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením OZ č.
5/2010 dňa 22. 10. 2010.
Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2011 bol
zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet na rok 2011 nebol plánovaný. Finančné
operácie na rok 2011 neboli taktiež plánované .
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2011 zmenený štyrmi
rozpočtovými opatreniami. Zmeny rozpočtu boli vykonané podľa § 14 ods.1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a formou rozpočtových opatrení v súlade s §
14 ods. 2 zákona. Jedna zmena rozpočtu bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14
ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dňa 30. 12. 2011 bola
schválená jedna úprava rozpočtu starostkou obce v súlade so schválenými Zásadami
o hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podľa ktorých môže schvaľovať úpravu
rozpočtu do výšky 2 500 € pri presune prostriedkov medzi oddielmi alebo v rámci oddielu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:
Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu
Príjmy
Výdavky
Prebytok
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií
Vyrovnanosť rozpočtu

187 308
187 308
0

223 121
196 076
27 045

0
0
0
187 308
187 308
0
0
0
0
0

12 365
10 949
1 416
235 486
207 025
28 461
9 458
37 919
-28 461
0

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné
príjmy;
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku - pozemkov
a z predaja kovového šrotu a vyradeného majetku –os. automobilu CROMA. Vo finančných
operáciách príjmových sa účtovalo zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu
ušetrených z predchádzajúceho roka na úhradu energií v ZŠ, vratka pôžičky z PČ , a prijatie
krátkodobého úveru z DEXIA banky na splatenie dlhov poisťovniam a MsPS Žarnovica .
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Cudzie príjmy bežného rozpočtu 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 bolo na 97,79 %, v skutočnosti dosiahnuté boli vo výške 147 757 €
oproti plánovaným príjmom 151 100 €. Daňové príjmy v roku 2011 boli vyššie než v roku
2010 o 22 387 €. Výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň
zo štátneho rozpočtu bola oproti roku 2010 vyššia o 25 694 €. V roku 2011 bola rozpočtovaná
vo výške 126 811 € a dosiahnutá v skutočnosti vo výške 123 470,49 €, čo je plnenie na 97,37
%. Daň z pozemkov bola nižšia o 933 € oproti roku 2010, daň zo stavieb tiež nižšia o 1 641
€., daň za ubytovanie nižšia o 73 € . V roku 2011 neboli príjmy za predajné automaty , v
roku 2010 boli v sume 800 €. Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa
oproti rozpočtovaným v schválenom rozpočte 5 200 € zvýšili o 327 € , v skutočnosti boli
účtované vo výške 5 527 €, čo predstavuje plnenie 106,29 %. V roku 2010 boli vo výške
5 442 €. Príjmy sú vyššie o 85 € ako v predchádzajúcom roku. Upozorňujem, že výnos z
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nepostačuje na krytie bežných
výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré boli v roku 2011 vo výške 9 032 €.
Rozdiel na neuhradených nákladoch za rok 2011 je 3 505 €.
( V roku 2011 boli výdavky v rozpočte uhradené v sume 6 967 €, splácali sa však v tejto sume
aj dlhy za predchádzajúci rok 2010. Nedoplatky za rok 2011 boli uhrádzané až v roku 2012.
K 31.5.2012 je dlh za rok 2011 ešte 811 € ).
Obec stále eviduje daňové nedoplatky z roku 2011
Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a
vlastníctva majetku a príjmy
z administratívnych a iných poplatkov. Ich plnenie bolo na 99,94 % , skutočnosť bola vyššia
o 272 €, ako boli rozpočtované v schválenom rozpočte .
- z prenájmu pozemkov, budov priestorov je zvýšenie o 94 € , oproti schválenému
rozpočtu. Oproti roku 2010 je zvýšenie o 464 €. Boli tu účtované príjmy za KD,
pohostinstvo, zasadačku, strelnicu, nebyt. priestor v ZŠ, za chladiace zariadenie
v dome smútku.
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb zníženie o 895 € oproti schválenému rozpočtu,
- za zápisné v MŠ a ŠKD od rodičov bol príjem vyšší o 240 € ,
- za stravné - režijné náklady, sa vybralo 1 080 €, ktoré neboli v schválenom rozpočte
plánované, až v upravenom,
Granty a transfery - ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, ide o príjmy
účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny. Celkove boli poskytnuté v skutočnosti vo výške 67 426,12 €.
Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného
školstva. V týchto finančných prostriedkoch nie sú započítané granty vo výške 2 030 € od
sponzorov na KOSU - majstrovstvá v kosení ručnou kosou.
1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
0bec nenaplnila
rozpočet
vlastných
kapitálových príjmov o 6 791 €. Oproti
rozpočtovaným 12 365 € získala príjmy skutočné vo výške 5 574 €, čo predstavuje plnenie na
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45,08 %. Nepodarilo sa naplniť príjmy pri predaji pozemkov. Príjem z predaja kapitálových
aktív bol za odpredaj kovového šrotu 1 116 € a za nepotrebné ojazdené os. auto CROMA
Uvedené kapitálové príjmy neboli pri úpravách rozpočtu znížené na očakávanú
skutočnosť.
- rozpočet nebol upravený v súlade s §12 ods.2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, podľa ktorého, obce ...sledujú v priebehu rozpočtového roka
vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom
rozpočte...“
1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 187 308 € bol zmenený rozpočtovým
opatrením na 196 076 €; zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu
o 8 768 €. Čerpanie bolo na úrovni 190 912 € , čo predstavuje plnenie 97,37 %. Oproti roku
2010 je čerpanie celkove nižšie o 20 247 €. Toto zníženie ( prípadne zvýšenie) je prejavené
v jednotlivých oddieloch nasledovne:
Funkčná klasifikácia
Obec
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnica
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
2010

Skutočnosť
2011

114 712,13
1 853,78
240,08
2 786,01
4 810,52
4 328,00
1 871,07
24,00
299,43
24 551,62
48 002,93
5 675,22
1 711,57

83 238,13
594,00
216,59
657,77
6 966,89
72,42
2 238,94
5 157,82
387,75
2 760,22
324,57
26 627,53
48 439,61
2 095,98
8 779,16
1 836,25

85,42

501,97

207,49
211 159,27

16,60
190 912,20

Rozdiel
-31 474,00
-1 259,78
-23,49
-2 128,24
+2 156,37
+72,42
-2 089,06
+3 286,75
+363,75
+2 460,79
+324,57
+2 075,91
+436,68
+2 095,98
+3 103,94
+124,68
+416,55
-190,89

-20 247,07

V súvislosti so zmenou legislatívnej úpravy stále platí ( od roku 2011 ) že nie je možné
zostaviť a ani dosiahnuť schodkový bežný rozpočet. Odporúčam prijať racionalizačné
opatrenia na zníženie rozpočtu bežných výdavkov, najmä lepšie a dôslednejšie kontrolovanie
spotrieb energií, s cieľom zabezpečiť vyšší prebytok bežného rozpočtu a v prípade nedostatku
kapitálových príjmov s cieľom použiť ho na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
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1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov nebol v schválenom rozpočte plánovaný. V upravenom
rozpočte bol rozpočtovaný vo výške 10 949 €,v skutočnosti nebolo čerpanie kapitálových
výdavkov.
V budúcnosti je potrebné plánovať kapitálové výdavky už v schválenom rozpočte v súlade
s PHRSR a zahrnúť v nich výdavky vyplývajúce zo spoluúčasti obce pri plánovaných
investičných akciách, uskutočnených na základe úspešnosti podaných projektov,
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ, prípadne na projektovú dokumentáciu. Obec ešte
stále nemá aktuálne vypracovaný tento plán rozvoja, čím nedodržuje zákon.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa
považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky,
vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Schodok
finančných operácií vo výške – 27 699 € (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými
finančnými operáciami) sa vykryje prebytkom bežného rozpočtu.
Príjmové finančné operácie
9 458 €
Výdavkové finančné operácie
37 157 €
Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2011 zapájali do rozpočtu finančné prostriedky
nevyčerpané v roku 2010 v ZŠ – 1 545 €, z ktorých sa uhradili energie za december,
poskytnutý krátkodobý úver v DEXIA banke – 6 213 € na splácanie dlhov poisťovniam
a MsPS Žarnovica, a vratka pôžičky z PČ - 1 700 €.
Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradila splátka istiny
úveru vo VUB v sume 7 344 € a splátka krátkodobého úveru v DEXII – 6 213 € ako aj
poskytnutá pôžička na mzdy a energie v PČ na základe schválenia v OZ – 23 600 €.
1.Výsledok rozpočtového hospodárenia
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.
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Hospodárenie obce v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabuľka:
V celých Eurách

Schválený rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Zostatok finančných operácií

Vyrovnanosť rozpočtu

Upravený rozpočet

Čerpanie

187 308
187 308
0

223 121
196 076
27 045

221 804,58
190 912,95
30 891,63

0
0
0
187 308
187 308
0
0
0
0
0

12 365
10 949
1 416
235 486
207 025
28 461
9 458
37 919
-28 461
0

5 573,68
0
5 573,68
227 378,26
190 912,95
36 465,31
9 457,50
37 156,79
-27 699,29
+8 766,02

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný, po zmenách rozpočtu sa uvažovalo s
vyrovnaným rozpočtom . V skutočnosti bol dosiahnutý prebytok 36 465,31 €.
Bežný rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný; po zmene upravený bežný
rozpočet kalkuloval s prebytkom 27 045 €, v konečnom zúčtovaní obec hospodárila
s prebytkovým bežným rozpočtom, prebytok 30 891,63 €. Tento zostatok bol použitý na
splátku úverov a na krytie schodku finančných operácií , spôsobeného poskytnutím
prostriedkov rozpočtu pre PČ formou pôžičky.
Kapitálový rozpočet na rok 2011 nebol rozpočtovaný, a po zmene , upravený kapitálový
rozpočet kalkuloval s prebytkom - 1 416 €, v konečnom zúčtovaní obec hospodárila
s prebytkom 5 573,68 €.
Finančné operácie - v schválenom rozpočte neboli plánované príjmové finančné operácie ,
v upravenom rozpočte boli v sume 9 458 € , príjem z krátkodobého úveru, splátka pôžičky
z PČ a použité finančné prostriedky z minulého roku v ZŠ na energie. V skutočnosti boli
v tejto výške aj dosiahnuté. Výdavkové finančné operácie neboli plánované v schválenom
rozpočte, v upravenom rozpočte boli plánované vo výške 37 919 € , na splátky úverov,
krátkodobého a dlhodobého , na pôžičku pre PČ v súlade so schváleným uznesením OZ .
V skutočnosti boli čerpané finančné operácie v sume 37 157 €.
Prebytok rozpočtu vo výške +36 465,31 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z prebytku
rozpočtu je navrhnutý v záverečnom účte vytvoriť v minimálnej výške 10 % rezervný fond
v sume 3 643,19 € po vylúčení 2,12 € - zostatok fin. prostriedkov z predch. roka na dopravné
v ZŠ. Ďalej z prebytku rozpočtu je v záverečnom účte navrhnutý vysporiadať schodok
finančných operácií – 27 699,29 €, a rozdiel finančných prostriedkov v sume 5 117,58 €
presunúť do peňažných fondov obce.
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:
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- k 31.12.2011 – 2 464 139 € (brutto), 1 926 955 € (netto)
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 31.12.2011 - 2 403 993 € (brutto),1 866 809 € (netto)
b) obežný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2011 59 962 €
c) časové rozlíšenie v celkovej hodnote:
- k 31.12.2011 184 €
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
- k 31.12.2011 - 1 926 955 € .

2.1. BILANCIA POHĹADÁVOK
Pohľadávky po lehote splatnosti podľa uvedenia v záverečnom účte narástli oproti roku 2010,
zvýšenie o 1 805 €. Vysoké nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti, komunálnom odpade
a poplatkoch za TKR , ktoré vznikli v roku 2011 a v predchádzajúcich obdobiach je potrebné
riešiť , zaslať nové daňové výmery, nakoľko v minulosti neboli zasielané. Po neuhrádzaní
nedoplatkov odoslať výzvy a v prípade neúspešnosti vymoženia pohľadávky aj návrhy na
exekučné vymáhanie.
2.2. BILANCIA ZÁVAZKOV
Záväzky obce boli k 31. 12. 2011 voči dodávateľom vo výške 19 160 €, voči zamestnancom
6 874 €, SP a ZP spolu 4 397 € a voči DÚ 1 753 € a za DPH vo výške 4 884 €. Obec
vykazuje záväzky v lehote splatnosti vo výške 2 274 €, po lehote splatnosti 16 886 €. Stav
všetkých záväzkov sa oproti roku 2010 sa zvýšil o 16 927 €.
3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec v roku 2011 neuzatvorila žiadnu novú zmluvu o úvere a dlh z roku predchádzajúceho
obdobia uhradila vo výške 7 344 € € .
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
V správe k návrhu záverečného účtu obce je uvedené, že obec Ostrý Grúň neposkytla žiadne
záruky a ručenie za iné subjekty.
5. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti, nakoľko obec vykonáva podnikateľskú činnosť. Obec podniká na
základe živnostenského oprávnenia a predmetom podnikania je vykonávanie je poskytovanie
ubytovacích služieb v RZ, obchodnú činnosť ako i iné aktivity. Sledované náklady a výnosy
za podnikateľskú činnosť sa účtujú na mimorozpočtovom účte. Celkové náklady sú vo výške
68 721 €. Čerpané boli na materiál, energie, predaný tovar, mzdové náklady. Celkové výnosy
vo výške 43 623 € predstavujú tržby z predaja služieb vo výške 33 438 € , tržby z predaja
tovaru 10 090 € a z ostatné výnosov 200 €. Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti
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je v celkovej výške -25 098 €. Náklady nie sú kryté výnosmi. Náklady a výnosy nie sú
zahrnuté v rozpočte a sú predmetom daňového priznania.
Navrhujem, aby vedenie obce zabezpečilo riešenie vzniknutej situácie , nakoľko straty
z hospodárskej činnosti znižujú hodnotu majetku obce a vyžiadalo si písomné stanovisko od
Ministerstva hospodárstva, či je možné dať rekreačné zariadenie do prenájmu a získať touto
formou prostriedky do rozpočtu obce z prenájmu majetku obce.
6. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2011 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpčtu obce boli alokované do 13
programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program,
ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ,
pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov
a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia
či neplnenia jednotlivých programov obce, vrátane jeho prvkov a projektov. K hodnotiacej
správe k programovému rozpočtu vyjadrujem pozitívne hodnotenie.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2011 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 2011 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 31.12.2011 a hospodárenie obce Ostrý Grúň za rok 2011 boli
v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za
rok 2011“ výrokom.

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
Ing. Elena Ďurovičová
hlavná kontrolórka obce Ostrý Grúň
V Ostrom Grúni , dňa 11. 6. 2012
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