O DBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE O STRÝ G RÚŇ
ZA ROK 2017

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 2017 :
Odborné stanovisko (ďalej len ,,stanovisko,,) som spracovala na základe zverejneného
návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2017.

A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE OSTRÝ GRÚŇ

Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2017 je predložený na rokovanie
obecného zastupiteľstva ( OcZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30.6. rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2017 (ďalej len ,,návrh záverečného
účtu,,) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy"). Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň spĺňa náležitosti
ustanovené v §16 ods. 5, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce Ostrý Grúň 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 a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Ostrý Grúň v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, si splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 zákona ods.
5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií,
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v bežných
príjmoch
RO a v kapitálových príjmoch obce
v zmysle opatrenia MF SR č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová , organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

B. ZOSTAVENIE

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec Ostrý Grúň postupovala pri zostavení návrhu záverečného účtu 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 tohto zákona obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným 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
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec
má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom.
Viacročný programový rozpočet obce Ostrý Grúň na roky 2017 – 209 (ďalej len „rozpočet“)
bol schválený uznesením OZ v Ostrom Grúni dňa 21.12.2016 uznesením číslo 83/2016.
Obec Ostrý Grúň zostavila rozpočet na rok 2017 v súlade s §10 ods. 3 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce bol schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Pri zostavení rozpočtu obce plánovala
vykryť rozdiel finančných operácií prebytkom bežného rozpočtu .
Zmeny rozpočtu schvaľovalo v roku 2017 obecné zastupiteľstvo, konkrétne to boli
nasledovné zmeny pre obec:
- prvá zmena schválená dňa 28.8.2017
- druhá zmena schválená dňa 5.12.2017
Zmeny rozpočtu v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy nebolo potrebné schvaľovať v OZ.
1.1.

Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce podľa výkazu FIN 1 – 12 v roku 2016 dokumentuje nasledujúca tabuľka.
(príjmy a výdavky uvedené bez mimorozpočtových položiek)
Schválený
rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok /schodok bežného rozpočtu

Rozpočet
po zmenách

196 134
177 276
+18 858

237 077
230 800
+6 277
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Skutočnosť
k 31.12.2017
239 334,69
243 004,86
- 3 670,17

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky

61 300

61 300

33 000

33 000

7044,26
0

Prebytok kapitálového rozpočtu

+28 300

+28 300

+7 044,26

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu

257 434
210 276

298 377
263 800

246 378,95
243 004,86

+47 158

+34 577

+3 374,09

6 288
8 400
-2 112
+45 046

12 000
8 400
+3 600
+38 177

12 282,81
4 200,00
+8 082,81

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce celkom s FO

+11 456,90

Podľa uvedenej tabuľky je zrejmé, že bežné príjmy v skutočnom plnení sa zvýšili oproti
schválenému rozpočtu o 43 200,69 €. Zvýšenie príjmov bolo z dôvodu poskytnutého grantu
vo výške 31 550 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Poplatok za KO a bol vyšší
oproti plánovaným príjmom o 1 686,81 € a zvýšil sa aj príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov . Príjem z vratiek bol vo výške 2 786,15 € .
Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy ; kapitálové
rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku; Cudzie príjmy bežného rozpočtu
boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy; vo finančných
operáciách sa zapojili prostriedky rezervného fondu, úveru a prostriedky zo ŠR nevyčerpané
v roku 2015.
1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu Obce Ostrý Grúň.
Ich celkové plnenie 189 677,20 € bolo vyššie oproti plánovaným príjmom o 5 354,20 €.
Nárast je u výnosu dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo
štátneho rozpočtu, ktorá tvorila 60,07 % celkových príjmov obce. Odporúčam vedeniu obce,
aby tento zvýšený objem finančných prostriedkov nebol rozpočtovaný do bežnej spotreby, ale
aby bol určený na splácanie úverov obce.
Prehľad daňových príjmov obce v € za posledných 5 rokov je v nasledujúcej tabuľke:
Daňové príjmy
výnos dane z
príjmov
daň zo stavieb
daň z pozemkov
daň za psa
Daň za užívanie ver.
priestr.
daň za ubytovanie
poplatok za KO a DSO
SPOLU

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

105 605,80
16 633,26
24 194,07
804,00

119 078,61
4 099,37
53 340,45
193,00

125 650,00
2 807,15
28 167,42
172,00

137 104,44
3 851,23
29 024,97
176,00

147 998,13
3 729,31
29 352,75
132,00

425,96
0
8 528,15
156 191,24

0
157,00
6 672,61
183 541,04

0
722,00
5 487,31
163 005,67

0
816,30
5 430,20
176 403,14

0
859,20
7 586,81
189 658,20
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Nedaňové príjmy - ide o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku. Ich
plnenie bolo v roku 2017 vo výške 11 156,03 €. Uvedené príjmy boli nižšie ako v roku 2016
o 5 041,49 €. Poklesli príjmy z vlastníctva majetku ale aj príjmy za poplatky. Slovenská
republika je v poslednom programovacom období a obec musí myslieť do budúcnosti
a vytvárať si dostatočné vlastné zdroje. Je preto potrebné analyzovať využívanie majetku obce
.
Prehľad nedaňových príjmov obce v € za posledných 5 rokov je v nasledujúcej tabuľke:
Nedaňové príjmy
príjmy
z vlastníctva
majetku
za administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy
(dobropisy, vratky)
SPOLU

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

3 413,21

8 005,27

1 188,41

4 704,16

2 331,58

8 930,52

2 931,36

4 003,55

9 753,89

6 038,30

0
12 343,73

6 474,26
17 410,89

0
5 191,96

1 739,47
16 197,52

2 786,15
11 156,03

Granty a transfery - ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, príjmy účelovo
určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Celkove predstavovali v skutočnom plnení sumu 38 501,32 € Na
výchovno-vzdelávací proces pre 5. a 6. ročné deti v MŠ poskytnutý transfer vo výške 489 €,
ktorý bol použitý v 30 000,00 € na konkrétny účel- na rekonštrukciu miestnej komunikácie od
spoločnosti Lesy SR , Žarnovica a granty na kultúrnu akciu KOSA 2017 v sume 3 000 € a na
Mikuláša pre deti v hodnote 150 € od p. Foltána.
1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Obec v skutočnosti naplnila
rozpočet
kapitálových príjmov príjmom z predaja
pozemkov vo výške 7 044,26 €. Plánovaný bol príjem z predaja kapitálových aktív- budovy
pohostinstva, ktorá sa nepodarila v roku 2017 odpredať.

1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 191 715 € bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 236 946,27 €; zvýšenie rozpočtu celkových výdavkov oproti schválenému
rozpočtu bolo o 45 231,27 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 243 004,86
€ , čo predstavuje plnenie na 102,56 % oproti schválenému rozpočtu. Obec Ostrý Grúň
zvýšila bežné výdavky oproti roku 2016 o 17 549,06 €, keď v roku 2016 boli vo výške
225 455,80 €.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu za dva roky v €:
Ekonomická klasifikácia
Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

Upr.
rozpočet
2016

Skutočné
plnenie
2016

97 695,00

95 059,32
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Upr.
rozpočet
2017
75 561,00

Skutočné
plnenie
2017
81 100,38

Poistné a príspevok
do poisťovní
Tovary a služby
SPOLU

34 567,00

32 828,50

26 124,00

29 593,24

96 993,27
229 255,27

89 922,86
217 810,68

123 693,00
225 378,00

125 346,53
236 040,15

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že sa zvyšovali výdavky najviac za tovary a služby,
nárast o 35 423,67 € ( z dôvodu rekonštrukcií miestnych komunikácií) , ale aj mzdové
a osobné náklady rástli medziročne, čo bolo z dôvodu zákonnej úpravy platov pedagogických
a nepedagogických zamestnancov v MŠ a ŠJ, ako aj vyššie výdavky na aktivačných
pracovníkov.
Výdavkové položky podľa ekonomickej klasifikácie boli plnené v roku 2016
nasledovne:
- u mzdových prostriedkov plnenie na 107,33 %, poistné a príspevky do poisťovní plnenie na
113,28 %., tovary a služby na 101,34 % . oproti schválenému rozpočtu.
1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov bol v schválenom rozpočte plánovaný vo výške
33 000,00 €. V skutočnosti neboli čerpané výdavky kapitálového rozpočtu .

1. 3. FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj finančné operácie,
ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov
peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich
splácanie. V príjmových finančných operáciách obec vykázala zapojenie prostriedkov
rezervného fondu vo výške 12 000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie Boháčka
a zapojenie zisku z VH v podnikateľskej činnosti v roku 2016 v sume 282,81 €. Obec splatila
úver vo výške 4 200 €, nedodržala však pôvodne rozpočtovanú sumu 8 400 € .

1.4. 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.
Hospodárenie obce v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežný rozpočet
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Čerpanie

Príjmy
Výdavky
Prebytok/schodok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

196 134
177 276
+18 858

237 077
230 800
+6 277

239 334,69
243 004,86
- 3 670,17

61 300
33 000
+28 300

61 300
33 000
+28 300

7044,26
0
+7 044,26

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

257 434
210 276
+47 158

298 377
263 800
+34 577

246 378,95
243 004,86
+3 374,09

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií
Hospodárenie obce celkom

6 288
8 400
-2 112
+45 046

12 000
8 400
+3 600
+38 177

12 282,81
4 200,00
+8 082,81

+11 456,90

Rozpočet na rok 2017 bol zostavený prebytkový . Po zmenách rozpočtu sa uvažovalo znovu
prebytkom rozpočtu vo výške 34 577 €. Rozpočtové hospodárenie obce skončilo nakoniec
s prebytkom vo výške 3 374,09 €.
Bežný rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový , po zmene upravený bežný
rozpočet kalkuloval s prebytkom vo výške + 6 277 €. V konečnom zúčtovaní obec
hospodárila so schodkom rozpočtu – 3 670,17 €. Tento schodok kryla zapojením
prostriedkov rezervného fondu nariešenie havarijnej situácie – opravy cesty Boháčka na
základe schválenia v OZ.
Kapitálový rozpočet na rok 2017 bol rozpočtovaný ako prebytkový vo výške +28 300 €,
upravený kapitálový rozpočet kalkuloval s prebytkom 28 300 € v konečnom zúčtovaní obec
hospodárila s prebytkovým kapitálovým rozpočtom vo výške +7 044,26 €. Obci sa nepodarilo
zrealizovať odpredaj prebytočného majetku – budovy pohostinstva, do verejnej obchodnej
súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca.
Finančné operácie - Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi
príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce za rok 2017 je zostatok finančných
prostriedkov vo výške + 8 082,81 €, ktorými sa usporiadal schodok bežného rozpočtu.
Prebytok rozpočtu vo výške +3 374,09 € je 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 31.12.2017 – 2 500 608,49 € (brutto), 1 478 649,06 € (netto) .
Hodnota majetku sa znížila oproti roku 2016 o 174 448,47 € v brutto vyjadrení ( majetok v
obstarávacích cenách, v roku 2016 bol vo výške 2 518 056,96 € ) .
a) neobežný majetok - dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok v celkovej hodnote:
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k 31.12.207 - 2 469 498,58 € (brutto), 1 447,539,15 € (netto)
- v tom nezaradené investície vedené na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku v hodnote 14 231 € ,
b) obežný majetok v celkovej hodnote:
- k 31.12.2017 - 30 250,01 € (netto)
- časové rozlíšenie v celkovej hodnote:
- k 31.12.2017 859,90 €
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:
- k 31.12.2017 - 1 478 649,06 € .
2.1. BILANCIA POHĹADÁVOK
Pohľadávky neboli uvedené v návrhu záverečného účtu , doporučujem ich rozpis doplniť aj
podľa zostatkovej doby splatnosti .
2.2. BILANCIA ZÁVAZKOV
Záväzky obce boli k 31. 12. 2017 voči dodávateľom vo výške 1 969,73 €, voči
zamestnancom 5 513,94 € , voči SP a ZP 3 183,79 € a voči DÚ 703,26 €. Iné záväzky boli vo
výške 10 € . Stav záväzkov krátkodobých sa oproti roku 2016 sa znížil o 2 615,81 € .
Doporučujem ich rozpis doplniť aj podľa zostatkovej doby splatnosti .

3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec Ostrý Grúň k 31.12.2017 vykazovala dlh voči Prima banke Slovensko a.s. vo výške
58 398,93 € . V roku sa stav úverov znížil o 4 200 €. Obec dodržala ustanovenie § 17 ods.6
písm a) Dlh predstavoval 26,60 % z bežných príjmov roka 2016, ktoré boli vo výške
219 575,35 €. Obec splatila úver v Prima banke vo výške 4 200 € , dodržala tiež § 17 ods 6
písm b) zákona 583/2004 Zz o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . Bežné príjmy
po odpočte transferov v roku 2016 boli vo výške 196 806,70 € .Obec v roku 2017 za úroky
uhradila sumu 1 562,11 €. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady
výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila v
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z
rozpočtu iného subjektu. Bola vo výške 0,03 %. Doporučujem doplniť výpočet dodržiavanie
pravidiel používania návratných zdrojov financovania aj do záverečného účtu.

4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
A FYZICKÝM OSOBÁM –PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS.4 ZÁKONA Č. 583/2004
Z.Z.
V návrhu záverečného účtu obce je uvedené, že obec Ostrý Grúň poskytla dotácie právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. vo
výške 2 200 € Telovýchovnej jednote Ostrý Grúň, Rimskokatolíckej cirkvi 1 000 € , na CVČ
360 € a pre ZO SZPB 82,20 €. Tieto boli v zmysle schváleného VZN č.2/2011 zúčtované do
31.12.2017. Uvedené VZN doporučujem zaktualizovať v súlade so zmenami v zákone
týkajúcich sa podmienok poskytovania dotácií.
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5. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti, nakoľko obec vykonáva podnikateľskú činnosť. Náklady v súlade so
zákonom boli kryté výnosmi a vykázaný hospodársky výsledok bol vo výške 995,24 €.

6. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
Obec schválila uznesením , že nebude uplatňovať programový rozpočet v roku 2017
v nasledujúcich obdobiach.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2017 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 2017 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 31.12.2017 a hospodárenie obce Ostrý Grúň za rok 2017 bola
v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy overená audítorkou.
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
2017 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Ing. Elena Ďurovičová
hlavná kontrolórka obce Ostrý Grúň
V Ostrom Grúni, 27.6.2018
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