O DBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE OSTRÝ GRÚŃ
ZA ROK 2014
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 2014:
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2014 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ostrý
Grúň za rok 2014;, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 12. júna 2015. Stanovisko
som ďalej spracovala aj na základe mne dostupných podkladov – finančných a účtovných
výkazov, najmä výkazov - „Súvaha k 31.12.2014“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014“,
„Poznámky“ a „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2014“.

A. VÝCHODISKÁ

SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE OSTRÝ GRÚŃ

K NÁVRHU

Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2014 je predložený na rokovanie Obecného
zastupiteľstva (OcZ) v zákonom stanovenej lehote t.j. do 30.júna rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Ostrý Grúň za rok 2014 (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 ( ďalej
len ,,zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy “).
2. 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.
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bol zverejnený na úradnej tabuli aj
na internetovej stránke obce.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Ostrý Grúň si nesplnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a nedala si zatiaľ overiť účtovnú závierku a hospodárenie obce podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (§ 9 ods. 4).
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odsek 3 zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
b) Bilanciu aktív a pasív

c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce neobsahuje, lebo obec
Ostrý Grúň nemá žiadne príspevkové organizácie
e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom
f) Hodnotenie plnenia programov obce
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného úctu obsahuje,
pretože podľa vyjadrenia uvedeného v návrhu záverečného úctu obec v roku 2014 vykonávala
podnikateľskú činnosť. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 ( v znení MF/08978/2006-421,
MF/OO9212/2008-421.MF/021218/2010), ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov 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 finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a
právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom
vyšších územných celkov.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. 12. 2013 uznesením č.51/2013.
Obecným zastupiteľstvom bolo schválené päť zmien rozpočtu. Dňa 27.6.2014 dve zmeny
uznesením č. 16/2014 a uznesením č. 19/2014, dňa 14.8.2014 uznesením číslo 29/2014 a dňa
15. 12 .2014 uznesením č. 44/2014 a uznesením č.45/2014. Ostatné úpravy rozpočtu boli
schválené starostkou obce v súlade so schválenými Zásadami rozpočtového hospodárenia
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. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov môže podľa
uvedených zásad starostka schváliť do výšky 2 500 €. Rozpočtové opatrenie schválené
starostkou nebolo predložené OZ na vedomie .
1.1.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2014

Hospodárenie obce v roku 2014 dokumentuje nasledovná tabuľka v €
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Čerpanie rozpočtu

185 882,00
170 606,00
+15 276,00

210 750,00
179 323,00
+31 427,00

215 064,24
175 938,86
+39 125,38

400,00
14 660,00
-14 260,00

400,00
37 353,34
-36 953,34

400,00
37 537,40
-37 137,40

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Prebytok BR a KR
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce

186 282,00
185 266,00

211 150,00
216 676,34

215 464,24
213 476,26

+1 016,00

-5 526,34

+ 1987,98

10 000,00
11 016,00

16 742,34
11 016,00

16 726,34
11 016,00

-1 016,00
0

+5 726,34
+200,00

+5 710,34
+7 698,32

Z analýzy hospodárenia obce v roku 2014 je zrejmé, že
a) sa podarilo zvýšiť objem rozpočtovaných bežných príjmov o 29 182,24 € a zvýšiť aj
rozpočtovaný objem bežných výdavkov o 5 332,86 €, čím došlo k podstatnému zvýšeniu
rozpočtovanej výšky prebytku bežného rozpočtu (o 23 849,38 €) , v skutočnosti bol
dosiahnutý prebytok 39 125,38 €.
b) kapitálové príjmy boli rozpočtované z predaja majetku v sume 400 €, v skutočnosti sa
dosiahol príjem z predaja majetku tiež 400 €, pozemky predávané v roku 2014 neboli.
Kapitálové výdavky rozpočtované boli zvýšené v skutočnosti o 22 693,34 €, čím došlo k
zvýšeniu schodku kapitálového rozpočtu na -37 137,40 € (schválený bol pôvodne -14 260 €)
c) plánovaný bol prebytok rozpočtu +1 016 € (BR a KR) , po úprave mal byť dosiahnutý
schodok -5 526,34 € a v konečnom zúčtovaní bol dosiahnutý prebytok +1 987,98 € €

1.2.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; príjmy
z kapitálového rozpočtu boli rozpočtované a
aj v skutočnosti dosiahnuté z predaja
unimobunky.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy, grantami a príjmom z rozpočtu BBSK.
1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu Obce Brehy. Ich
celkové plnenie bolo na 100,10 % oproti plánovaným príjmom. Vývoj daňových príjmov za
päť rokov je v nasledujúcej tabuľke v €:
ROK
UPRAVENY ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
2010
126 067,00
125 369,84
2011
151 100,00
147 756,67
2012
175 433,00
174 869,93
182 598,00
181 848,21
2013
183 417,00
183 597,48
2014
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 118 779 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 119 078,61 €. V roku 2013 to bolo
116 209,68 EUR, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 2 868,93 €. Podľa prognózy
zverejnenej na stránke MF SR bola poskytnutá vyššia o 330,61€.
b) Daň z nehnuteľností
Skutočný príjem k 31.12.2014 bol v sume 57 466,54 € ( v roku 2013 to bolo 56 782,15 €)
Príjmy dane z pozemkov boli v medziročnom porovnávaní nižšie o 190,66 €, dane zo stavieb
boli vyššie o 857,65 € .

c) Daň za psa bola oproti roku 2013 nižšia o 14 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola v roku 2013 v sume 221,10 €, v roku
2014 nebola vyberaná
e) Daň za nevýherné hracie prístroje bola v roku 2013 v sume 1 620,44 € , v roku 2014
nebola platená €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol oproti roku 2013 nižší
o 131,52 €. V skutočnosti bol v roku 2014 vo výške 6 672,61 €. Výnos z poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad už postačuje na krytie bežných výdavkov na
nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré boli v roku 2014 vyfakturované od MPS
Žarnovica za odvoz domového odpadu v sume 5 696,16 € , za separovaný zber v sume
329,92€ a za odvoz veľkokapacitných kontajnerov v sume 292,37 €, za veľkorozmerný odpad
v sume 113,58 €. Celkové náklady uhradené za odpad spolu boli v sume 6 432,03 €. Je to
nižšie o 2 596,70 € ako v roku 2013.
Nedaňové príjmy – ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy
z administratívnych a iných poplatkov. Ich celkové plnenie bolo na 99,94 %.Vývoj
nedaňových príjmov za päť rokov je v nasledujúcej tabuľke v €:
ROK
2010
2011
2012
2013
2014

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

26 900,00
4 595.00
18 110,00

26 252,21
4 591,79
17 964,23

12 490,00
10 943,00

12 343,73
10 936,63

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli v roku 2014 vyššie o 4 592,06 € než
v predchádzajúcom roku. Príjem z vlastníctva majetku je tvorený príjmami za prenájom
pozemkov a z prenajatých budov, priestorov , objektov a prístrojov.
a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Ostatné poplatky boli oproti roku 2013 nižšie o 5 999,16 €, za porušenie predpisov o 3 425 €
nižšie, za predaj výrobkov, tovarov a služieb tiež nižšie o 1 876,31 €. Predaj výrobkov,
tovarov a služieb zahŕňa platby za TKR (káblová TV ), poplatky za vyhlasovanie v MR ,
prenájom za trhové miesta a iné. Za režijné náklady za zamestnancov a cudzích stravníkov
boli vyššie príjmy o 284,76 € oproti roku 2013. Príjem za platby od rodičov za MŠ bol v roku
2014 nižší o 16 € . V roku 2014 boli dobropisy v sume 1 806,96 €, vratky a refundácie
1 852,52 € , v roku 2013 boli dobropisy 14,35 € a mali byť 3 847,17 €, nebola správne
vykázaná položka 292012 ale storno 632001 položky.
Ostatné príjmy (granty a transfery): transfery boli v skutočnosti poskytnuté v celkovej
výške 5 152,81 € , o 2 029,32 € nižšie ako v predchádzajúcom roku. Granty boli obci
poskytnuté v roku 2014 vyššie o 2 495 €.
1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
0bec rozpočtovala kapitálové príjmy v schválenom rozpočte , taktiež v upravenom
z predaja majetku v sume 400 €. Príjem bol z predaja prebytočného a neupotrebiteľného
majetku t.j. unimobunky umiestnenej v rekreačnom zariadení Chalmová, z druhej splátky
podľa zmluvy.

1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov
1. 3. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov obce vo výške 170 606,00 € bol zmenený
rozpočtovými opatreniami na 179 323,00 €; zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov oproti
schválenému rozpočtu o 8 717 €. Čerpanie bolo na úrovni 180 083,50 € , čo predstavuje
plnenie 98,11 %. Oproti roku 2013 je čerpanie nižšie o 4 105,04 €.
Pri hodnotení čerpania rozpočtu bežných výdavkov možno konštatovať:
• bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet za sledované obdobie, ktorý stačil na krytie
schodku kapitálového rozpočtu
Pre porovnanie čerpania bežných výdavkov počas štyroch rokov uvádzam nasledujúcu
tabuľku:
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
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
2011

Skutočnosť
2012

Skutočnosť
2013

Skutočnosť
2014

83 238,13
594,00

87 665,64
823,73

87 341,94
3 000,93

-14 053,03
+1 880,93

-

-

101 394,97
1 120,00
-

+5 989,30
+73,31
+370,31
-3 815,76
-4 292,45
+82,48
+1 522,44
+962,93
-481,10
+40,38
+576,63
+5 247,23
-121,80
+1 960,16
-86,37

Rozdiel
20142013

-

-

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

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

1 507,54
141,00
5 099,10
11 595,45
1 371,94
4 383,38
703,80
5 698,75
959,82
32 057,93
121,80
12 104,94
1 804,27

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

501,97

243,97

18,81

58,18

+39,37

16,60

-

-

-

-

190 912,20

208 104,92

180 083,50

175 978,46

–4 105,04

Prekročenie výdavkov v roku 2014 oproti roku 2013 v oddiele Verejné osvetlenie boli
z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie o 1 534,38 € , v oddiele Predškolská výchova tiež
zvýšené výdavky na energie o 1 392,27 €. V tomto oddiele boli zvýšené náklady na mzdy
o 2 563,96 € , odvody boli nižšie o 798,16 €, za nákup kníh vyššie výdavky o 969,03 € a za
interiérové vybavenie MŠ vššie o 471,30 € ako v roku 2013. V oddiele Školské stravovanie
sú zvýšené výdavky na energie o 864,86 € a výdavky za služby boli v roku 2014 vyššie
o 534,43 €. V

Z analýzy bežných výdavkov za rok 2014 podľa ekonomickej klasifikácie je vidieť, že sa ne
prekročili mzdové výdavky , čerpanie 65 622,80 € ( rok 2013 - 62 087,43 € ), ich čerpanie
bolo naplnené na 97,40 % , taktiež odvody do poisťovní , čerpanie 21 836,91 € ( rok 2013 24 735,93 €) , čo je plnenie na 93,72 % . Pri výdavkoch za tovary a služby je skutočné
čerpanie 84 064,28 € ( rok 2013 - 86 327,77 € ), plnenie na 99,80 % a pri transferoch skutočné
čerpanie bolo 2 834,02 € ( rok 2013 - 5 467,87 €) , plnenie na 99,97 %. Uvedená skutočnosť
poukazuje na správne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a zabezpečenie včasnej
úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami pri čerpaní rozpočtu v oblasti mzdových
výdavkov aj pri bežných výdavkoch a transferoch.
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov za štyri roky podľa ekonomickej klasifikácie v €

Ekonomická klasifikácia

Skutočnosť
2011

Skutočnosť
2012

Skutočnosť Skutočnosť
2013
2014
65 622,80
62 087,43
21 836,91
24 735,93
84 064,28
86 327,77
2 834,02
5 424,83
1 580,85
1 507,54

mzdy, platy a OOV
87 360,62
73 765,94
poistné a príspevky do poisť.
34 314,77
27 595,08
tovary a služby
56 370,55
97 927,61
bežné transfery
10 147,29
6 481,52
úroky, poplatky bankám
2 718,97
2 334,77
SPOLU
190 912,20
208 104,92
180 083,50
175 938,86
V ústavnom zákone c. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov
sa aj pre obce určuje postup na prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených
podmienok a na vykonanie zmien, aby sa nezvyšovali dlhy obcí a aby sa zvyšovali do budúcna ich
prebytky rozpočtového hospodárenia. Naďalej platí , že nie je možné zostaviť a ani dosiahnuť

schodkový bežný rozpočet, odporúčam preto prijať racionalizačné opatrenia na zníženie
rozpočtu bežných výdavkov s cieľom zabezpečiť vyšší prebytok bežného rozpočtu .
1. 3. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v schválenom rozpočte plánovaný vo výške 14 660
€. V upravenom rozpočte bol rozpočtovaný vo výške 37 553,34 €, v skutočnosti bolo
čerpanie 37 537,40 €, t.j. na 99,96 %. Použité boli na výstavbu multifunkčného ihriska a na
nákup unimobunky, druhá splátka podľa zmluvy.
1.4. 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. Rozdiel
finančných operácií vo výške prebytku 5 710,34 € .
Príjmové finančné operácie
16 726,34 €
Výdavkové finančné operácie
19 724,43 €
Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2014 zapájali do rozpočtu finančné prostriedky:
1. nevyčerpané prostriedky rezervného fondu na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 51/2013 zo dňa 03.12.2013 v sume 10 000 EUR (v schválenom
rozpočte)
2. v sume 5 742,34 € schválené uznesením číslo 28/2014 použitie rezervného fondu

Príjmové finančné operácie tak kryli vo výške 15 726,34 € schodok kapitálového rozpočtu
a sumou 1000 € bežné výdavky. Vo výdavkových finančných operáciách bola účtovaná ešte
splátka úveru v sume 11 016 € . Tieto výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom
bežného rozpočtu.
1.5..Výsledok 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.
Hospodárenie obce v roku 2014 dokumentuje nasledovná tabuľka:
V celých Eurách ( aj príjmy a výdavky ZŠ)

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok BR
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok KR
Príjmy celkom
Výdavky celkom

Prebytok rozpočtu

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Zostatok finančných operácií
Hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet Skutočnosť
k 31.12.2014

185 882,00
170 606,00
+15 276,00

210 750,00
179 323,00
+31 427,00

215 064,24
175 938,86
+39 125,38

400,00
14 660,00
-14 260,00
186 282,00
185 266,00

400,00
37 353,34
-36 953,34
211 150,00
216 676,34

400,00
37 537,40
-37 137,40
215 464,24
213 476,26

+1 016,00

-5 526,34

+ 1987,98

10 000,00
11 016,00

16 742,34
11 016,00

16 726,34
11 016,00

-1 016,00
0

+5 726,34
+200,00

+5 710,34
+7 698,32

Prebytok rozpočtu vo výške 1 987,98 € 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 rozpočtu sa v
záverečnom účte navrhuje rozdeliť nasledovne:
Povinný prídel podľa zákona je do rezervného fondu v minimálnej 10 % nej výške z prebytku
rozpočtu. Obec v návrhu ZÚ ho navrhuje tvoriť vo výške 5 630,70 €, spolu s prebytkom
finančných operácií a po vylúčení neminutých prostriedkov z daru na okná v sume 2 067,62 €.
Táto suma má byť zvýšená o 68,80 EUR, z dôvodu chyby, keď bola zabudnutá položka
rozpočtovej klasifikácie pri príjme. ( doklad č. 107/2014 ) .Spolu má byť tvorba rezervného
fondu vo výške 5 699,50 €.

Po novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1.januára
2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce alebo prebytku rozpočtu obce ako
subjektov verejnej správy musí uplatňovať jednotná metodika platná pre Európsku úniu (ESA
95). Pre vykázanie výsledku hospodárenia obce v metodike ESA 95 sa ku schodku rozpočtu
obce alebo prebytku rozpočtu obce pripočítavajú položky časového rozlíšenia a to zmena
stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, pričom zmena stavu záväzkov a zmena stavu
pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného
účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Obec nevykonala výpočet výsledku hospodárenia obce v metodike ESA 95, navrhujem ho do
záverečného účtu ešte doplniť.
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 31.12.2014 - 2 517 942,96 € (brutto), 1 755 425,63 € (netto)
a) dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2014 2 464 285,96 € (brutto), 1 701 768,63 € (netto)
b) obežný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2014 52 712,08€
c) časové rozlíšenie v celkovej hodnote:
- k 31.12.2014 956,01 €
Oprávky k 31.12.2014 boli v celkovej výške 762 517,33 €
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
- k 31.12.2014 - 1 755 425,63 € .
Majetok obce sa celkove znížil oproti roku 2013 o 48 546,50 €. Na účte 042- Obstaranie
DHM je nezaradený majetok v hodnote 53 032,92 € . Jedná sa o zatiaľ nepoužitý projekt na
výmenu strechy školy a výmenu radiátorov v sume 7 500 € a v sume 45 532,92 € sú
zaúčtované náklady na výstavbu ihriska. ktoré sa do majetku zaradí v roku 2015 po jeho
skolaudovaní. Odpisy v roku 2014 boli účtované v sume 76 515,62 €.
2.1. BILANCIA

POHĹADÁVOK

Krátkodobé pohľadávky sa znížili oproti roku 2013 o 2 871,41 €. Obec Ostrý Grúň eviduje
pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 46,70 € (VFA za službu fekálom) a po lehote
splatnosti vo výške 3 435,45 € (Poplatok za komun.odpad, TKR, daň za pozemky, stavby,
byty, psa, neuhradené vystavené faktúry) .
Pohľadávky po lehote splatnosti z daňových príjmov poklesli medziročne o 1 060,10 €, za
nedaňové príjmy oproti roku 2013 poklesli o 374,97 €. Pohľadávky za daň z nehnuteľností
obec eviduje v sume 1 711,44 € a nedoplatky za PDO sú neuhradené spolu v sume 1 329,25
€.
Obec si má uplatňovať aj sankčné poplatky za oneskorené uhrádzanie daňových
a nedaňových príjmov.

2.2. BILANCIA

ZÁVAZKOV

Záväzky obce boli k 31. 12. 2014 voči dodávateľom vo výške 10 528,79 € , voči
zamestnancom 4 802,21 € , voči poisťovniam 5 594,82 € a voči daňovému úradu 511,88 €.
Iné záväzky 3 164,22 € , preddavky prijaté 475,86 € .Záverečný účet obsahoval ich
rozdelenie podľa lehoty splatnosti. Obec Ostrý Grúň eviduje záväzky v lehote splatnosti vo
výške 12 745 € a záväzky po lehote splatnosti vo výške 14 172,60 € . Záväzky po lehote
splatnosti z celkových krátkodobých záväzkov predstavujú 55,97 % €. Z bežných príjmov
predchádzajúceho roka (206 911,09 €) predstavujú záväzky po lehote splatnosti 6,84 %.
Obec v roku 2014 zvýšila krátkodobé záväzky oproti roku 2013 o 6 367,54 €,
3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec Ostrý Grúň k 31. 12. 2014 eviduje dva nesplatené úvery , z roku 2008 na
rekonštrukciu RZ v Prima banke v sume 46 253,93 € a z roku 2010 od VÚB banky úver na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 4 406,09 €. Spolu je to dlh v sume 50 660,02 €,
čo predstavuje 24,48 % z bežných príjmov predchádzajúceho roka. Obec splatila v roku 2014
úver vo výške 11 016 € , čo je 5,32 % splátok z predchádzajúcich bežných príjmov. Na
jedného obyvateľa k 31.12.2013 vychádza dlhová služba ( úver) vo výške 117,26 €. (počet
obyvateľov 526). K 31. 12. 2014 je to dlhová služba (úver) na jedného obyvateľa 104,89 €
(483 počet obyvateľov)
4. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Ostrý Grúň nemá žiadne príspevkové organizácie
5. PREHĽAD

O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM

OSOBÁM

–

PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA 583/2004 Z.Z.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného
účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v
členení podľa jednotlivých príjemcov.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel
v celkovej sume 2 550 €. K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté
v súlade so schváleným uznesením obecného zastupiteľstva a schváleným VZN.
6. 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 poskytovanie ubytovacích
služieb a stravovacích služieb . Od 1.1.2014 do 30.6.2014 bola činnosť neaktívna. Od
1.8.2013 podniká obec aj v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom – odvoz
odpadu fekálom aj pre občanov z okolitých obcí. Sledované náklady a výnosy za
podnikateľskú činnosť sa účtujú na mimorozpočtovom účte. Celkové náklady sú vo výške
14 095,96 €. Čerpané boli na materiál, energie, mzdové náklady. Celkové výnosy 17 262,44
€ predstavujú tržby z predaja služieb Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti je

v celkovej výške +3 166,48 €. Náklady boli kryté výnosmi. Náklady a výnosy nie sú zahrnuté
v rozpočte a sú predmetom daňového priznania. Výsledok hospodárenia by sa mal v roku
2015 presunúť do rezervného fondu obce. Obec pre podnikateľskú činnosť poskytla pôžičku
za tri roky spolu vo výške 36 288,67 €.
7. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
Uznesením číslo 51/2013 zo dňa 3.12.2013 obecné zastupiteľstvo obce Ostrý Grúň schválilo
neuplatňovanie rozpočtu v programovej štruktúre pre rok 2014.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2014 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 2014 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 31.12.2014 a hospodárenie obce Ostrý Grúň za rok 2014 nebolo
v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy zatiaľ overené audítorom do dňa schvaľovania ZÚ. Nakoľko
prebiehala kontrola NKU v obci Ostrý Grúň v mesiaci jún, audit bude uskutočnený
v nasledujúcom období.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2014“
výrokom
„súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad."

Ing. Elena Ďurovičová
hlavná kontrolórka obce Ostrý Grúň
V Ostrom Grúni, dňa 30. 6. 2015

