O DBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE

O STRÝ

ZA ROK

GRÚŇ

2012

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 2012:
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2012 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý
Grúň za rok 2012; návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 10. júna 2013.
Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných podkladov – finančných
a účtovných výkazov, najmä výkazov - „Súvaha k 31.12.2012“, „Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2012“, „Poznámky“ a „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený
k 31.12.2012“.

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 2012 z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2012

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2012 (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 v znení neskorších predpisov 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.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet bol zverejnený od 7. júna
2013 na úradnej tabuli, na www.stránke obce bol zverejnený od 10. 6. 2013.
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). Audit ešte nebol do schválenia záverečného účtu ukončený.
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 2012. Príspevkovú organizáciu obec nemá. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov neobsahuje návrh záverečného účtu, pretože Obec Ostrý Grúň v roku
2012 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/009212/2008421, MF/011928/2010-421, MF/021218/2010, MF/025825/2010-421, MF/010211/2012-421),
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 2012 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. 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.
Refundované prostriedky na aktivačné práce v sume 22,75 € zostali ako nevyčerpané.
Výdavky boli uhradené z vlastných zdrojov v roku 2011. Obec usporiadala svoje finančné
vzťahy k právnickým osobám, OŠK , ktorým poskytla dotácie zo svojho rozpočtu .
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K 31. 12. 2012 boli vyúčtované všetky dotácie v súlade s VZN č. 2/2011 o dotáciách
a v súlade s § 7 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.. Ďalej obec
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.
94/2011 dňa 14. 12. 2011.
Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový; prebytok rozpočtu bol naplánovaný
vo výške 34 078 €. Bežný rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový; prebytok
rozpočtu bol naplánovaný vo výške 24 078 €. Kapitálový rozpočet na rok 2012 bol plánovaný
ako prebytkový vo výške 10 000 €. Tento prebytok nebol plánovaný využiť v roku 2012 na
kapitálové výdavky. Finančné operácie na rok 2012 boli plánované ako schodkové vo výške
13 000 € , príjmové finančné operácie sa nerozpočtovali, vo výdavkových finančných
operáciách sa rozpočtovali výdavky v sume 13 000 € na splátku úveru vo VÚB.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2012 zmenený jedným
rozpočtovým opatrením. Zmena rozpočtu bola vykonaná formou rozpočtových opatrení podľa
§ 14 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách v z.n.p. Rozpočet nebol včas 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...“
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu
Príjmy
Výdavky
Prebytok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií
Vyrovnanosť rozpočtu

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Rozdiel

229 700
205 622
24 078

233 874,62
209 653,99
24 220,63

+4 174,62
+4 031,99
+142,63

10 000
0
10 000
239 700
205 622
34 078
0
13 000
-13 000
21 078

11 200,00
8 794,00
2 406,00
245 074,62
218 447,99
26 626,63
8 830,04
23 955,00
-15 124,96
11 501,67

+1 200,00
+8 794,00
-7 594,00
+5 374,62
+12 825,99
-7 451,37
+8 830,04
+10 955,00
-2 124,96
-9 576,33

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné
príjmy; kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku vo výške 1 200 € , za
odpredaný nepotrebný autobus.
Vo finančných operáciách príjmových sa účtovalo použitie peňažných fondov na úhradu
projektu pre ZŠ v sume 7 500 €. Použitie týchto prostriedkov bolo schválené OZ . Ďalej sa tu
účtovala vratka pôžičky z PČ v sume 1 327,92 € a účelovo určené finančné prostriedky
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v sume 2,12 € na dopravné pre žiakov ZŠ, ktoré neboli použité v roku 2011 a mohli sa
vyčerpať do 31.3.2012..
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 99,68 % v skutočnosti dosiahnuté boli vo výške
174 869,93 € oproti plánovaným príjmom 175 433 €. Daňové príjmy v roku 2012 boli vyššie
než v roku 2011 spolu o 27 112,93 €. Výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo
štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu bola nižšia o 6 057,78 € oproti roku 2011.
V roku 2012 bola rozpočtovaná vo výške 118 000 € a dosiahnutá v skutočnosti vo výške
117 413,22 €, čo je plnenie na 99,50 %. Daň z pozemkov bola vyššia o 32 061 € oproti roku
2011, daň zo stavieb vyššia o 2 454 €. Daň za psa bola v roku 2012 vyššia o 43 €,ze
nevýherné hracie automaty bola nižšia o 2 956 € , daň z bytov nižšia o 17 €. Poplatky za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa oproti rozpočtovaným 7 095 € dosiahli
v skutočnosti vo výške 7 094,76 €. čo predstavuje plnenie 100 %. V roku 2011 boli vo výške
5 527 € , t.j. nižšie o 1 568 € . Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad nepostačuje na krytie bežných výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi,
ktoré boli v roku 2012 uhradené TS Žiar nad Hronom za odvoz domového odpadu vo výške
9 932,10 € .Nedoplatok je 2 837,34 €. Obec
eviduje daňové nedoplatky za daň
z nehnuteľností vo výške 7 421,55 € a 1 801,33 za komunálny odpad.
Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a
vlastníctva majetku a príjmy
z administratívnych a iných poplatkov. Ich plnenie bolo na 99,20 % , skutočnosť bola
17 964,23 € , nižšiA o 146 €, ako boli rozpočtované . Oproti roku 2011 sa zvýšili nedaňové
príjmy o 13 372 €. Na náraste nedaňových príjmov v roku 2012 sa podieľali najmä:
- z prenájmu pozemkov je zvýšenie o 2 214 € , kde boli zaplatené dĺžne splátky nájmu
od fy RALL WAYS
- v roku 2012 vratky z dobropisov vyššie o 8 629,61 € a vyššie príjmy o 1 322 € za
predaj výrobkov tovarov a služieb
- za stravné (uhradené režijné náklady na prevádzku ŠJ) vyššie uhradené v roku 2012 o
1 372 €, za administratívne a iné poplatky vyššie príjmy o 312 € oproti roku 2011
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 40 615,82 €.
Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného
školstva. V roku 2012 boli na činnosť ZŠ do jej zrušenia t.j. do 31. 8. 2012 poskytnuté
v celkovej výške 27 565 € (vrátane uhradenia nákladov na odstupné , o ktoré sa žiadalo v
dohodovacom konaní ). Obci v roku 2012 bol poskytnutý grant v rámci projektu pre
seniorov, z ktorého sa zakúpila harmonika v sume 550 €, z MK SR bola poskytnutá dotácia
vo výške 2 400 € na kultúrne podujatie „Ostrá kosa“ a z SSE a.s. grant na protipovodňové
opatrenia vo výške 7 500 €.
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1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
0bec naplnila rozpočet vlastných kapitálových príjmov jedine z predaja nepotrebného
majetku – autobusu vo výške 1 200 € . Príjmy z predaja pozemkov , ktoré rozpočtovala obec
v sume 10 000 € sa nepodarilo naplniť.
1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 209 653,99 € bol zmenený rozpočtovým
opatrením na 208 104,92 €; zníženie rozpočtu bežných výdavkov oproti schválenému
rozpočtu o 1 549,07 €. Čerpanie bolo na úrovni 208 104,92 € , čo predstavuje plnenie 99,26
%. Oproti roku 2011 je čerpanie vyššie o 17 193 €. Toto prekročenie je prejavené
v jednotlivých oddieloch nasledovne:
Funkčná klasifikácia
Obec
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
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
2011

Skutočnosť 2012

Rozdiel

83 238,13
594,00
216,59
657,77
6 966,89
0
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

87 665,64
823,73
29,95
2 878,50
10 517,13
7 560,00
337,77
2 256,14
7 004,30
483,61
7 078,31
704,47
33 981,97
29 202,21
5 718,82
9 775,15
1 843,25

+4 427,51
+229,73
-186,64
+2 220,73
+3 550,24
+7 560,00
+265,35
+17,20
+1 846,48
+95,86
+4 318,09
+379,90
+7 354,44
-19 237,40
+3 622,84
+995,99
+7,00

501,97

243,97

-258,00

16,60
190 912,20

0
208 104,92

-16,60
+17 192,72

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.
1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov bol v schválenom rozpočte nebol plánovaný .
V upravenom rozpočte bol rozpočtovaný vo výške 8 794 €,v skutočnosti bolo čerpanie
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8 794,25 €, t.j. na 100 %. V budúcnosti je treba plánovať kapitálové výdavky už v schválenom
rozpočte a to nielen na projektovú dokumentáciu, ale i použitie ušetrených prostriedkov
z predchádzajúcich období na realizácie investičných akcií.
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 -15 024,07 € (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými
finančnými operáciami) navrhuje sa v záverečnom účte vysporiadať prebytkom bežného
rozpočtu.
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

8 830,04 €
23 854,11 €

Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2012 zapájali do rozpočtu finančné prostriedky
na základe schválenia OZ z peňažných fondov obce , vytvorených z prebytku rozpočtového
hospodárenia v minulých obdobiach. Prostriedky vo výške 7 500 € boli použité na úhradu za
projektovú dokumentáciu vypracovanú k projektu rekonštrukcie ZŠ, ktorý sa v roku 2012
nepodarilo uskutočniť. V príjmových finančných operáciách bola účtovaná vratka pôžičky
z PČ v sume 1 327,92 € a nevyčerpané dopravné vo výške 2,12 €.
Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradila splátka úveru
VUB vo výške 11 016 €, pôžička pre PČ na základe schválenia v OZ vo výške 12 738,11 €
a v sume 100 € pôžička fyzickej osobe na pohrebné náklady.
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 2012 dokumentuje nasledovná tabuľka:

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

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

229 700
205 622

233 874,62
209 653,99

233 449,98
208 104,92

24 078

24 220,63

25 345,06

10 000
0

11 200
8 794

1200
8794,25

10 000

2 406

-7 594,25

34 078

26 626,63

17 750,81

0
13 000
-13 000
21 078

8 830,04
23 955
-15 124,96
11 501,67

8 830,04
23 854,11
-15 024,07
2 726,74

V konečnom zúčtovaní obec hospodárila s prebytkom 17 750,81 €.
Bežný rozpočet bol zostavený s prebytkom 24 078 € , po zmenách upravený a schválený
rozpočet kalkuloval s prebytkom 24 220,63 € a v konečnom zúčtovaní obec hospodárila
v bežnom rozpočte s prebytkom 25 345,06 €.
Kapitálový rozpočet na rok 2012 bol zostavený s prebytkom 10 000 €, po zmene rozpočtu
sa kalkulovalo s prebytkom 2 406 € a v konečnom zúčtovaní obec hospodárila so stratou
7 594,25 €, ktorá bola vykrytá z finančných operácii.
Z prebytku rozpočtu sa navrhuje vytvoriť rezervný fond obce vo výške 2 726,74 €
Rozdiel prostriedkov vo výške 15 024,07 € sa navrhuje použiť na vysporiadanie schodku
finančných operácií .
Vykázaný výsledok hospodárenia- prebytok vo výške + 17 750,81 € bol zistený
v súlade s §2, písm. b) a c) a § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
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 31.12.2012 –2 483 263,29 € (brutto), 1 872 517,54 € (netto) . Hodnota majetku sa znížila
od roku 2011 o 54 437,46 €.
a) neobežný majetok - dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2012 - 2 415 082,04 € (brutto),1 804 336,298 € (netto)
- v tom nezaradené investície vedené na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku v hodnote 7 500 €
b) obežný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2012 67 671,44 €
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c) časové rozlíšenie v celkovej hodnote:
- k 31.12.2012 509,81 €
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
- k 31.12.2012 - 1 872 517,54 € .
2.1. BILANCIA POHĹADÁVOK
Pohľadávky do lehoty splatnosti podľa uvedenia v záverečnom účte narástli oproti roku 2011,
zvýšenie o 13 163 €. V roku 2012 sú v celkovej výške 19 578,81 €. Pohľadávky nie sú
rozdelené podľa doby splatnosti v záverečnom účte. Pohľadávky daňové sú vo výške 7 421,55
€ a za komunálny odpad vo výške 1 801,33 €. Pohľadávku , ktorá sa preúčtovala vo výške
10 355,93 € voči neznámemu páchateľovi, nakoľko je súdne vymáhanie ukončené navrhujem
predložiť OZ na schválenie jej odpísania na náklady obce. Daňové vysoké nedoplatky je
potrebné aj s príslušnými sankciami vymáhať exekučne.
2.2. BILANCIA ZÁVAZKOV
Záväzky obce boli k 31. 12. 2012 voči dodávateľom vo výške 14 103,28 €, voči
zamestnancom 5 602,62 € , voči SP a ZP 2 674,05 € a voči DÚ 3 727,05 €. Obec nedefinuje
záväzky po lehote splatnostia do lehoty splatnosti v záverečnom účte. Stav záväzkov
krátkodobých sa oproti roku 2011 znížil o 10 477,60 € . Bolo to však aj zníženie z dôvodu
odúčtovania rozdielov na záväzkových účtoch z minulých období, ako oprava chýb
významných prostredníctvom účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.
3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec v roku 2012 neuzatvorila žiadnu novú zmluvu o úvere a splatila úver VUB vo výške
11 016 €. Celková suma úverov k 31.12.2012 je 69 593,42 €.
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
V správe k návrhu záverečného účtu obce je uvedené, že obec Stará Kremnička 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
36 799,14 €. Čerpané boli na materiál, energie, predaný tovar, mzdové náklady. Celkové
výnosy vo výške 29 185,90 € predstavujú tržby z predaja služieb vo výške 28 582,97 € , tržby
z predaja tovaru 44,99 € a z ostatné výnosov 557,90 €. Výsledok hospodárenia
z podnikateľskej činnosti je strata v celkovej výške - 7 613,24 €. Náklady nie sú kryté
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výnosmi. Navrhujem, aby vedenie obce zabezpečilo riešenie vzniknutej situácie , nakoľko
straty z hospodárskej činnosti znižujú už viac rokov hodnotu majetku obce a aj v súlade so
zákonom o DPH náklady musia byť pri podnikateľskej činnosti kryté jej výnosmi.
6. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2012 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta 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 2012 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 2012 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 31.12.2012 a hospodárenie Obce Ostrý Grúň za rok 2012 nebolo
v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy overené audítorom, audit sa vykonáva, o jeho ukončení bude
OZ informované. Podľa môjho názoru audit mal byť ukončený do schválenia ZÚ, neskôr
jeho výsledok je skôr formálnou záležitosťou, aj keď zákon o účtovníctve takúto možnosť
pripúšťa.
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
2012“ výrokom.

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
Ing. Elena Ďurovičová
hlavná kontrolórka obce Ostrý Grúň

V Ostrom Grúni, predložené na OZ dňa 26.6.2013
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