
Hlavný kontrolór  obce Ostrovany 

 

Pre obecné zastupiteľstvo 

konané dňa 26.2.2010 

 

 

    Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2009 

 

 

 

Podľa  paragrafu 18,odst. 1 písmena c, zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce 

Ostrovany za rok 2009  

Rozpočet obce pre rok 2009 bol schválený  na zasadnutí OZ dňa 12.3.2009, ako 

vyrovnaný. Úprava rozpočtu  bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2009.  

Predložený účet obsahuje tvorbu rozpočtových príjmov za rok 2009 a čerpanie 

rozpočtových výdavkov v zmysle zákona 302/1995 v znení zmien a doplnkov, v súlade 

s platnou rozpočtovou klasifikáciou.  

Príjmová časť rozpočtu 
Príjmy v roku 2009 dosiahli celkovú výšku  427 692,99 €  oproti rozpočtovanej 

čiastke 527 171 €, čo predstavuje splnenie na 81,13%.  V porovnaní s rokom 2008  bol 

zaznamenaný nárast celkových príjmov o 11 840,36 € a to u nerozpočtovaných príjmoch. 

Výrazný pokles oproti skutočnosti predchádzajúceho roku t.j. 17 179,73 €  je u podielových 

daní.    

Skutočnosť ovplyvňujú nerozpočtované príjmy vo výške  95 559,96 € 

- zo štátneho rozpočtu      

- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť            

- refundácia nákladov na komunitných  pracovníkov           

- dotácia na riešenie problémov rómskych rodín   

- záškoláctvo, motivačný príspevok       

- dotácia na stravu pre deti v HN, školské potreby  

Plnenie rozpočtu pod hranicu 50 % pretrváva na položke „Príjmy z prenajatých budov“ t.j. 

36,46 %. 

   
Porovnanie rozpočtovaných príjmov    

   v tis.€ 

  Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel 

Názov položky 2008 2009   

Podielové dane 306 289 -17 

Miestne dane 6 8 2 

Daň za komunálny odpad 3 3 0 

Príjmy z prenajatých budov 1 2 1 

Miestne poplatky 1 1 0 

Úroky z vkladov 3 3 0 

Iné príjmy od FO 0 2 2 

Internet 4 5 1 

Režijné náklady na strav.dôchod. 3 2 -1 

Poplatky za stočné 7 9 2 

Dotácia na PK,REGOB,ŽP 1 1 0 

Spolu 335 325 -10 



 

 

 

Výdajová časť rozpočtu 

 

Výdavky sú čerpané v celkovej výške  365 043,11 €   oproti  schválenému  rozpočtu      

527 171 €, na  69,25 %. V porovnaní s rokom 2008 je čerpanie výdavkov vyššie o 59 044 €, 

bežné výdavky o 37 234,80 € 

 Skutočnosť je ovplyvnená nerozpočtovanými - refundované výdavky vo výške 68 362,33 €: 

- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť   

- refundácia nákladov na komunitných pracovníkov    

- záškoláctvo, motivačný príspevok, HN  

- ďalšie sociálne služby-staroba 

Výdavky obce – rozpočet čerpaný v celkovom objeme 72 858,70 €. Výdavky boli čerpané na 

účelne na pokrytie plánovaných úloh OcÚ. 

Čerpanie na ostatných oddieloch a kapitolách je do výšky rozpočtu. 

Kapitálový rozpočet tvorí  56,27 % z celkového rozpočtu, čerpanie je vo výške 63 221,43 € na 

projektovú dokumentáciu a nové stavby.  

 Hospodárenie obce v roku 2009 skončilo prebytkom vo výške 62 649,88 €.  

Zostatky finančných prostriedkov: 

 - bankové účty    351 766 € 

 - pokladňa           4 616 € 

 - ceniny            274 € 

  Stav pohľadávok k 31.12.2009 vo výške 51 276 €  pozostáva z nedoplatkov na  

nájomnom, daniach a poplatkov FO , daní PO a  nedoplatky na stočnom,  oproti roku 2008  

stav pohľadávok sa zvýšil o 16 787 €.  

 Stav záväzkov k 31.12.2009 je  33 005 €, čo je o 4 450 € viac oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. 

 Z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce – príspevky na šport 

v celkovej čiastke 3 085 €, ktoré boli zúčtované v zmysle zákona o účtovníctve. 

Súčasťou záverečného účtu je aj vyčíslenie hodnoty obecného majetku, ktorý bol spravovaný 

k 31.12.2009 v zostatkovej hodnote: 

 

Aktíva spolu v €     2 555741 

Budovy a stavby        800 730 

Stroje          173 213 

Dopravné prostriedky            2 551 

Drobný a ostatný hmotný majetok          8 304 

Pozemky             9 542 

Obstaranie dlhodobého majetku      822 430 

Softvér                 271 

Pohľadávky           51 276 

Finančný majetok        356 656 

Zásoby                  56  

 

Pasíva spolu v €:      2 261 478 

Vlastné imanie      2 228 473 

Stav záväzkov            33 005  

Inventarizácia majetku a dokladová inventarizácia k 31.12.2009 bola vykonaná 

v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.  



 

 

 Záver: 

Plnenie rozpočtu bolo predkladateľom zdôvodnené ústne. V zmysle zákona 

o obecnom zriadení ods.5 § 9, uzávierku za rok 2009 je potrebné dať overiť audítorom.  

Z prebytku hospodárenia  obec zabezpečí minimálne 10 % prídel do rezervného fondu. 

 Na základe vyššie uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet 

schváliť. Súhlasím s celoročným hospodárením bez výhrad. 

 

 

 

V Ostrovanoch 25.2 2010  

 

Hlavný kontrolór obce: 

Štelbaská Verona 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


