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Záverečný účet Obce Ostrý Grúň za rok 2011
Návrh záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2011 je 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. V záverečnom účte sú zohľadnené
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 v znení neskorších
predpisov , ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.10. 2010 uznesením číslo 5/2010.
Obec zostavila rozpočet na rok 2011 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný. Finančné operácie
taktiež neboli rozpočtované.
Schválený rozpočet Obce Ostrý Grúň na rok 2011
Rozpočet obce v celých € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočet obce za rok 2011

187 308
187 308
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

187 308
187 308
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

0
0
0

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií

0
0
0

Zmeny rozpočtu boli vykonávané rozpočtovými opatreniami, schválenými v obecnom
zastupiteľstve. Obec zmenila rozpočet štyrikrát nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 15.04.2011 uznesením č.33/2011
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2011 uznesením č. 64/2011
- tretia zmena schválená dňa 30.09.2011 uznesením č. 76/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2011 uznesením č. 107/2011
Predkladaný návrh „Záverečného účtu za rok 2011“ je zostavený v mene EUR.
V zmysle § 16 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov si obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú
závierku za rok 2011 audítorom.
Po úprave obec hospodárila s nasledovným rozpočtom :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet obce v celých € :

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočet obce za rok 2011

244 944
244 944
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií

223 121
196 076
27 045
12 365
10 949
1 416
9 458
37 919
-28 461

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 (v €)
Upr. rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

223 121
12 365

Skutočnosť
221 805
5 574

% plnenia
99,41
45,08

z toho:

1/ Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami.
Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Upr. rozpočet
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

151 100
4 595
67 426

Skutočnosť

147 757
4 592
69 456

% plnenia

97,79
99,94
103,01

1/1 Daňové príjmy
tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Upr. rozpočet
Daň z príjmov a kap. majetku
Daň z majetku
Dane za tovary a služby

126 811
15 321
8 968

Skutočnosť

123 471
15 319
8 967

% plnenia

97,37
99,99
99,99

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv.
podielová daň zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), ktorá predstavuje 55,67 % z celkových
skutočných bežných príjmov. a daň z majetku – daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov.
Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane z príjmov poukázanej územnej
samospráve zo štátneho rozpočtu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (viď riadok 1).
Obci bola v roku 2011 poukázaná podielová daň vo výške 123 470,49 , o 3 340,51 € nižšia
ako bola v upravenom rozpočte, kde sa vychádzalo z uverejnenej prognózy na www.stránke
MF SR.

Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to: z pozemkov
zo stavieb
z bytov

Daň z majetku
Z pozemkov
Zo stavieb
Z bytov

Upr. rozpočet

12 124
3 168
29

Skutočnosť

% plnenia

12 123
3 168
28

99,99
100,00
96.55

Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa
zákona o miestnych poplatkoch, ako aj platného Všeobecne záväzného nariadenia obce.

Dane za tovary a služby
Za psa
Za nevýh.hracie automaty
Za ubytovanie
Za komunálny odpad

Upr. rozpočet

358
2 987
96
5 527

Skutočnosť

357
2 987
96
5 527

% plnenia

99,72
100,00
100,00
100,00

Podľa uvedeného prehľadu najvýznamnejšiu položku miestnych poplatkov predstavujú
poplatky za komunálny odpad a dane za nevýherné hracie automaty .

1/2 Nedaňové príjmy
- sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov
a platieb, z iných nedaňových príjmov. Obec Ostrý Grúň vykonáva podnikateľskú činnosť.
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov
Z pren. strojov, prístr., zariadení
Administratívne a iné poplatky
Za predaj výrob., tovar. ,služieb
Poplatky za ŠKD , MŠ
Za stravné
Z vkladov
Za porušenie predpisov

Upr. rozpočet

45
543
7
190
2 105
560
1 080
5
60

Skutočnosť

45
542
7
190
2 105
560
1 078
5
60

% plnenia

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,81
100,00
100,00

Príjmy z vlastníctva majetku – z prenajatých pozemkov a budov boli plánované v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv. Z nedaňových príjmov boli
najvyššie príjmy

a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb

2 104,53 €

- rozpočtovaný príjem bol nenaplnený o 895,47 €. Jedná sa o príjem za TKR (káblová

TV ), poplatky za vyhlasovanie v MR , prenájom za trhové miesta, za predaj kukanádob a iné.
b) za stravné
- režijné náklady uhrádzané na bežné výdavky v ŠJ

1 080,00 €

Granty a transfery
Jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom.
Obec Ostrý Grúň prijala v roku 2011 nasledovné bežné granty a transfery (v €) :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad B. Bystrica
Krajský školský úrad B. Bystrica
Krajský školský úrad B. Bystrica
Krajský školský úrad B. Bystrica
ÚPSVaR B. Štiavnica
ÚPSVaR B. Štiavnica
ÚPSVaR B. Štiavnica
Krajský úrad ŽP B.Bystrica
Obvodný úrad Žiar nad Hronom
Obvodný úrad Žiar nad Hronom
Krajský úrad pre CD a PK B.B.
Krajský stavebný úrad B.Bystrica
PPA Bratislava
Dary sponzorské

Suma

31 424,00
251,00
180,00
476,00
49,80
489,59
42,31
56,06
594,00
189,42
31,00
532,00
33 148,36
2 030,00

Účel
školstvo (aj na MŠ)
školstvo - dopravné
školstvo - deti zo SZP
školstvo – vzdeláv. poukazy
školské potreby pre deti v HN
stravné pre deti v hmot. núdzi
aktivačné práce
na životné prostredie
Sčítanie obyvateľov 2011
na registráciu obyvateľstva
na pozemné komunikácie
spoločný stavebný úrad
vrátená DPH
sponzorské na súťaž Kosenie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2/ Kapitálové príjmy
Upr. rozpočet
Z predaja pozemkov
Príjem z predaja kapitálových
aktív

Skutočnosť

% plnenia

10 949

4 158

37,98

1 416

1 416

100,00

2/1 Príjem z predaja majetku
Príjmy boli naplnené v celkovej výške 4 158 € z predaja pozemkov podľa
schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva, 1 116 € z predaja kovového šrotu, 300
€ z predaja prebytočného a vyradeného majetku – osobného automobilu Croma .

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 (v €)

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Upr. rozpočet
196 076
10 949

Skutočnosť
190 912
0

% plnenia
97,37
-

1/ Bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
1/1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

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
Soc. pomoc občanom v hmotn. núdzi
Dávky v hmotnej núdzi žiakom
SPOLU

Upr. rozp.

Skutočnosť

%
plnenia

85 787,64
594,00
440,00
658,00
6 981,00
72,00
2 560,00
5 287,00
390,00
1 209,00
324,00
27 487,00
50 958,00
2 122,00
8 794,00

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

97,03
100,00
49,23
99,97
99,80
100,58
87,46
97,56
99,42
228,31
100,18
96,87
95,06
98,77
99,83

1 879,00
516,36
17,00
196 076,00

1 836,25
501,97
16,60
190 912,20

97,72
97,21
97,65
97,37

1/2Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
mzdy, platy a OOV
poistné a príspevky do poisť.
tovary a služby
bežné transfery
úroky, poplatky bankám
SPOLU

Upr. rozpočet
90 926,00
35 324,00
56 605,64
10 501,36
2 719,00
196 076,00

Skutočnosť
87 360,62
34 314,77
56 370,55
10 147,29
2 718,97
190 912,20

% plnenia
96,08
97,14
99,58
96,63
99,99
97,37

a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
z toho: - tarifný plat, základný plat
- odmeny ZŠ
- odmeny OcÚ

87 360,62 €
87 270,20 €
55,78 €
34,64 €

b) poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Čerpanie sa odvíja v závislosti od čerpania miezd, platov a OOV.

34 314,77 €

c) tovary a služby
z toho: - cestovné náhrady
- energie, voda, pošt. a telek.služby
- materiál
- reprezentačné
- poh.hmoty, mazivá a oleje
- rutinná a štandardná údržba
- za prenájom priestoru pod unimobunku
- služby
- odmeny zam. mimo pr. pomeru/dohody/

56 370,55 €
111,05 €
26 574,99 €
5 071,82 €
8,68 €
1 202,06 €
1 574,16 €
720,00 €
17 983,25 €
3 124,54 €

d) bežné transfery
Účel
Obecný športový klub

10 147,29 €
Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia
1 240

1 240,00

100,00

ZŠ – dopravné

468

248,88

53,18

ZŠ - odstupné

749

749,29

100,04

5

4,86

97,20

17

16,60

97,65

516,36

501,97

97,21

7 013

7 012,90

100,00

Obec –členské príspevky

269

269,11

100,04

Obec - PN
Ochrana pred požiarmi čl.príspevky

64

63,68

99,50

40

40,00

100,00

10 381,36

10 147,29

97,75

ZŠ – PN
Dávky v HN – šk. potreby
Dávky v HN – stravné
Obec- odstupné

SPOLU

e) splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

2 718,97 €

Úroky z úveru a ostatné platby súvisiace s úverom boli splácané v zmysle úverových
zmlúv.

2/ Kapitálové výdavky
2/1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia a modernizácia

Upr.rozp.
949
10 000

Skutočnosť

% plnenia
0
0
-

Kapitálové výdavky v roku 2011 obec v rozpočte nečerpala.

2/2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Kapitálové výdavky v roku 2011 obec v rozpočte nečerpala.

III. Finančné operácie za rok 2011 (v €)
1/1 Príjmové finančné operácie
Vratka pôžičky z PČ
Zostatky prostr. z predch.roku
Bankové úvery krátkodobé

Upr. rozpočet
1 700
1 545
6 213

Skutočnosť
1 700,00
1 545,00
6 212,50

% plnenia
100,00
100,00
99,99

Príjmové finančné operácie predstavujú zostatok finančných prostriedkov účelovo určených
pre ZŠ na energie z predchádzajúceho roku 2010 vo výške 1 545,00 € a ktoré mohli byť
vyčerpané do 31. 3. 2011 . Krátkodobý bankový úver vo výške 6 212,50 € na zaplatenie dlhov
do poisťovní a MsPS Žarnovica. Vratka pôžičky z podnikateľskej činnosti vo výške 1700 €.

1/2 Výdavkové finančné operácie
Pôžička podnik.činnosť
Krátkodobé bankové úvery
Dlhodobé bankové úvery

Upr. rozpočet
24 362
6 213
7 344

Skutočnosť
23 600,29
6 212,50
7 344,00

% plnenia
96,87
99,99
100,00

Vo výdavkových finančných operáciách sa účtovala splátka úveru krátkodobého z Dexia
banky vo výške 6 212,50 € na úhradu dlhov na poistnom pre SP a ZP a dlhu MsPS Žarnovica
z roku 2010. Taktiež splátka dlhodobého úveru vo výške 7 344 € poskytnutého VÚB na
zaplatenie DPH dodávateľom pri projekte Rekonštrukcia a modernizácia cesty. Pôžička pre
podnikateľskú činnosť bola schválená obecným zastupiteľstvom.

IV. Finančné usporiadanie vzťahov voči (v €)
a. zriadeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy 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 poskytla 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 právnickým osobám
-Obec Ostrý Grúň nemá zriadenú žiadnu RO a PO
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu ...

Krajský školský úrad
B. Bystrica
školstvo (aj na MŠ)
Krajský školský úrad školstvo- pre deti zo
B. Bystrica
SZP
Krajský školský úrad
B. Bystrica
školstvo - dopravné
Krajský školský úrad školstvo – vzdeláv.
B.Bystrica
poukazy
ÚPSVaR
B.Štiavnica

školské potreby pre
deti v HN

ÚPSVaR
B.Štiavnica
ÚPSVaR
B.Štiavnica
Krajský úrad ŽP B.
Bystrica
Obvodný úrad
Žiar nad Hronom
Obvodný úrad
Žiar nad Hronom
Krajský úrad pre CD
a PK B.B.
Krajský stavebný
úrad B.B.
PPA Bratislava
Dary sponzorské

stravné pre deti
v hmot. núdzi
aktivačné práce
na životné
prostredie
sčítanie obyvateľov
2011
na registráciu
obyvateľstva
na pozemné
komunikácie
spoločný stavebný
úrad
vratka DPH
na súťaž Kosenie

Poskytnuté
prostriedky
v roku 2010

Použité
prostriedky
v roku 2010

Rozdiel

31 424,00

31 424,00

180,00

180,00

251,00

(vrátené
v 3/2012)
248,88
2,12
476,00

-

476,00

49,80

489,59

49,80
(vrátené
v 12/2012)
452,17
37,42

42,31

42,31

56,06

56,06

594,00

594,00

189,42

189,42

31

31

532
33 148,36
2 030,00

532
33 148,36
2 030,00

-

-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči ostaným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
Obec v roku 2011 poskytla dotácie OŠK v súlade so schváleným uznesením
o poskytovaní
dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účelové
určenie dotácie

Obecný športový klub

Na vlastnú činnosť

Poskytnuté
prostriedky
v roku 2011

Použité
prostriedky
v roku 2011

1 240

1 240

Rozdiel

0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schváleným
uznesením obecného zastupiteľstva a schváleným VZN.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2011 (v celých €)
Aktíva, t.j. majetok obce spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu
1 926 955€
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky obce podľa účtovnej závierky k 31.12. 2011
predstavujú sumu 1 926 955 €

Členenie aktív
Aktíva - názov
ZS k 1.1.2011
KZ k 31.12.2011
1 866 809
Neobežný majetok, v tom:
1 672 164
0
Dlhodobý nehm. majetok
0
1 748 829
Dlhodobý hmot. majetok
1 672 130
Dlhodobý finančný
117 980
majetok
34
59 962
Obežný majetok, v tom:
28 178
20
Zásoby
20
6 415
Pohľadávky
4 610
31 522
Finančné účty
23 548
184
Časové rozlíšenie
231

Stav majetku je v zostatkových cenách po odpočítaní oprávok, ktoré sú v celkovej výške
537 184 €.

Členenie pasív
Pasíva – názov
Vlastné imanie, vtom:
Nevysporiadaný výsledok
hospod. minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Záväzky, v tom:
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektmi VS
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Prijaté návr.fin.výp. od
subj VS
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2011
741 910

KZ k 31.12.2011
987 000

771 011

859 856

-29 101
130 551
10 580

127 144
147 478
5 343

2 269

2

29 746
87 956

38 873
80 730

0
828 112

21 900
792 477

Bilancia pohľadávok
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2010 -2011 (v celých €)
Pohľadávky
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti
Celkom

2010
4 610
4 610

2011
6 415
6 415

Pohľadávky daňové sú 696 € a pohľadávky nedaňové 5 719 €. Oproti roku 2010 sa stav
pohľadávok zvýšil o 1 805 €.

Stavy finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2011
Základný bežný účet VÚB- OÚ
Dotačný bežný účet VÚB – ZŠ
Bežný účet ŠJ
Dotačný účet Dexia
Účet bežný Dexia –OÚ
Bežný účet SLSP – PČ
Bežný účet SLSP
Peniaze na ceste (účet 261)
Spolu stav fin. prostriedkov na bankov. účtoch

Stav finančných prostriedkov vykázaný v súvahe k 31.12.2011
ROZDIEL tvoria:
Fiktívny účet 221 10 vytvorený v roku 2007

1 434,13 €
2 342,78 €
1 018,03 €
47,73 €
10 356,40 €
279,91 €
4 619,76 €
1 337,92 €
21 436,66 €
30 345,82 €
8 909,16 €

Stav peňažných prostriedkov v pokladnici vykázaný v súvahe k 31.12.2011
Pokladnica OcÚ
Pokladnica PČ
Pokladnica TJ
Pokladnica ZŠ,MŠ,ŠKD
Spolu

744,99 €
339,04 €
50,60 €
41,07 €
1 175,70 €

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2011 (v €)
Obec Ostrý Grúň k 31.12. 2011 eviduje tieto záväzky:
Krátkodobé:
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam
voči daňovému úradu
voči daňovému úradu
iné záväzky

19 160 €
6 874 €
4 397 €
1 753 €
4 884 €
1 681 €

Dlh obce
Obec mala prijatý dlhodobý úver na 5 rokov od
VÚB na úhradu DPH (19%)
z dodávateľských faktúr na projekt Rekonštrukcia a modernizácia cesty. Od PPA Bratislava
bola DPH preplatená len vo výške 14 % v roku 2011 t.j. v sume 33 148,36 €. Uvedené
prostriedky neboli použité na jedno rázovú splátku úveru v zmysle zmluvy s VUB variant A,
ale podľa variantu B bol dohodnutý splátkový kalendár na splátky vo výške 918 € mesačne.
V roku 2011 sa uhradil úver vo výške 7 344 €. Výška úveru k 31.12.2011 je 37 576,13 €.
Celková výška úverov k 31.12.2011 je 80 730,06 €. V Dexii má obec poskytnutý dlhodobý
úver KOMUNÁL vo výške 43 153,93 € . Bol v predchádzajúcich rokoch čerpaný na
rekonštrukciu rekreačného zariadenia . Od banky Dexia v roku 2011 bol poskytnutý obci aj
krátkodobý úver na splatenie dlhu poisťovniam a pre MsPS Žarnovica v sume 6 212,50 €,
ktorý sa do konca roka vrátil v plnej výške.

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Ostrý Grúň v roku 2011 neposkytla žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

E. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia .Prehľad nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti za
rok 2011:
Číslo
účtu
501
502
504
518
521
524
527
531
544
553
568

Číslo
účtu
602
604
648
662
668
672

Suma
v€

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti
Ostatné finančné náklady

6 381,22
21 270,29
13 566,50
4 888,44
15 971,83
5 304,07
75,38
165,96
4,00
557,90
535,19

Spolu náklady PČ

68 720,78
Suma
v€

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Ostatné výnosy z prev.činnosti
Úroky
Ost.fin.výnosy
Náhrady škôd

33 438,45
10 089,94
69,76
0,25
0,03
25,00

Spolu výnosy PČ

43 623,43

Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

V roku 2011 dosiahla podnikateľská činnosť:
Celkové náklady
68 720,78
Celkové výnosy
43 623,43
Hospodársky výsledok – strata
-25 097,35
Daň z príjmov
0
Hospodársky výsledok – strata
-25 097,35

-25 097,35
0

-25 097,35

€
€
€ pred zdanením
€ (po zdanení)

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.
Zostatok na účte v podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 bol 279,91 € a v pokladni 339, 04 €.

F. Výsledok hospodárenia za rok 2011 (v €)
A/ Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia obce Ostrý Grúň za rok 2011 predstavuje rozdiel nákladov
a výnosov účtovaných z hlavnej činnosti obce. Obec vykonávala aj podnikateľskú činnosť.
Výsledok hospodárenia je vyčíslený súhrnne aj s VH za hospodársku činnosť podľa Výkazu
ziskov a strát.
Výsledok hospodárenia obce Ostrý Grúň za rok 2011

Účtová trieda 6 výnosy
Účtová trieda 5 náklady

338 907,74 €
368 009,10 €

Výsledok hospodárenia obce za rok 2011

-29 101,36 €

B/ Výsledok rozpočtového hospodárenia
Podľa § 2, písm. b) a c) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. 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.
Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.
Hospodárenie obce v roku 2011 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia
bežného rozpočtu/prebytok/
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia
kapitálového rozpočtu
/ prebytok/
Výsledok hospodárenia
/prebytok /
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finanč. operácií
Vyrovnanosť rozpočtu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

187 308
187 308

223 121
196 076

221 804,58
190 912,95

0

27 045

30 891,63

0
0

12 365
10 949

5 573,68
0

0

1 416

5 573,68

28 461

36 465,31

9 458
37 919
-28 461
0

9 457,50
37 156,79
-27 699,29
+8 766,02

0
0
0
0

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný, po zmene rozpočtu upravený rozpočet
bol vyrovnaný. V konečnom zúčtovaní obec hospodárila s prebytkom 36 465,31 €.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný , po zmenách upravený a schválený
rozpočet kalkuloval s prebytkom 27 045 € a v konečnom zúčtovaní obec hospodárila
v bežnom rozpočte s prebytkom 30 891,63 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2011 nebol rozpočtovaný, po zmene rozpočtu sa kalkulovalo
s prebytkom 1 416 € a v konečnom zúčtovaní obec hospodárila s prebytkom 5 573,68 €.
Z prebytku rozpočtu vo výške 36 465,31 € sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vylučujú:
- účelová dotácia zo ŠR na dopravné pre žiakov
2,12 €
Z prebytku rozpočtu po vylúčení dopravného 36 463,19 € sa navrhuje vytvoriť rezervný
fond obce v minimálnej zákonom stanovenej 10 % výške t.j. 3 646,32 €

Rozdiel prostriedkov vo výške 32 816,87 € navrhujeme použiť na vysporiadanie schodku
finančných operácií v sume 27 699,29 €.
Rozdiel prostriedkov vo výške 5 117,58 € navrhujeme presunúť do peňažného fondu
obce.
Vykázaný výsledok hospodárenia- prebytok 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.

G. UZNESENIE
Uznesenie č. 14/2012 obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
2. Správu nezávislej audítorky z overenia ročnej účtovnej závierky obce
za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Záverečný účet za rok 2011 a celoročné hospodárenie obce s výhradami
II. Prebytok rozpočtu 36 465,31 €.
III. Z prebytku rozpočtu vo výške 36 465,31 € sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vylučujú:
- účelová dotácia zo ŠR na dopravné pre žiakov

2,12 €

IV. Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 36 463,19 € takto:
1. Do rezervného fondu sa pridelí
2. Vyrovnanie schodku finančných operácií
2. Do peňažného fondu sa pridelí

3 646,32 €
27 699,29 €
5 117,58 €

Záverečný účet Obce Ostrý Grúň za rok 2011 vyvesený na úradnú tabuľu obce Ostrý Grúň dňa:30.5.2012
Pripomienky k záverečnému účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2011 je možné predkladať do:
13.6.2012
Záverečný účet Obce Ostrý Grúň za rok 2011 zvesený z úradnej tabule obce dňa:
14.6.2012
Záverečný účet Obce Ostrý Grúň za rok 2011 schválený na obecnom zastupiteľstve dňa:
14.6.2012

V Ostrom Grúni, dňa 29. mája 2012
Vypracovala : Ing. Hana Šimpachová
ekonómka obce

