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    Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok  2010 

 

 

 

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 

2010. 

 

Predložený účet obsahuje tvorbu rozpočtových príjmov za rok 2010 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 2010 dosiahli celkovú výšku  379 414,92 €  oproti rozpočtovanej čiastke 502 

320 €, čo predstavuje splnenie na 75,53 %.  V porovnaní s rokom 2009  bol zaznamenaný nárast 

celkových príjmov o 46 278 € . Výrazný pokles oproti skutočnosti predchádzajúceho roku je 

u podielových daní.    

 

Skutočnosť ovplyvňujú nerozpočtované príjmy vo výške  109 316 € 

- zo štátneho rozpočtu      

- refundácia nákladov na aktivačnú činnosť            

- doplatok z MF, 

- dotácia na voľby           

- dotácia na riešenie problémov rómskych rodín   

- záškoláctvo, motivačný príspevok       

- dotácia na stravu pre deti v HN, školské potreby  

   
Porovnanie rozpočtovaných príjmov    

   v tis.€ 

  Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel 

Názov položky 2009 2010   

Podielové dane 289 243 -46 

Miestne dane 8 11 3 

Daň za komunálny odpad 3 4 1 

Príjmy z prenajatých budov 2 2 0 

Miestne poplatky 1 1 0 

Úroky z vkladov 3 1 -2 

Iné príjmy od FO 2 1 -1 

Internet 5 3 -2 

Režijné náklady na strav.dôchod. 2 3 -1 

Poplatky za stočné 9 4 -5 

    

Spolu 324 273 –51 

 



Výdajová časť rozpočtu 

 

Výdavky sú čerpané v celkovej výške  535 708,66 €   oproti  schválenému  rozpočtu      

502320 €, na  106,65 %.  

Bežný rozpočet  –  čerpanie v celkovom objeme 305 169,85 €. Výdavky boli čerpané na 

pokrytie plánovaných úloh obce a školských zariadení v správe OcÚ. 

Kapitálový rozpočet tvorí  52,02 % z celkového rozpočtu, čerpanie je vo výške 230 539  € 

na projektovú dokumentáciu a výstavbu chodníkov.  

 Hospodárenie obce v roku 2010 skončilo prebytkom vo výške 15 111,34 €.  

Zostatky finančných prostriedkov: 

 - bankové účty   -     189 408 € 

  

  Stav pohľadávok k 31.12.2010 vo výške 72 416 €  pozostáva z nedoplatkov na  nájomnom, 

daniach a poplatkov FO , daní PO a  nedoplatky na stočnom. 

 Stav záväzkov k 31.12.2010 je  29 246 €, čo je o 4 tis. € menej oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. 

 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce – príspevky na šport v celkovej čiastke 3 601 €, ktoré 

boli zúčtované v zmysle zákona o účtovníctve. 

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

k 31.12.2010 v zostatkovej hodnote: 

 

Aktíva spolu v €     2 418 090 

Budovy a stavby        819 222 

Stroje          158 690 

Dopravné prostriedky          14 700 

Drobný a ostatný hmotný majetok         49 253 

Pozemky             9 542 

Obstaranie dlhodobého majetku      991 563 

Pohľadávky           72 416 

Finančný majetok        292 704 

 

Pasíva spolu v €:      2 261 478 

Vlastné imanie      2 243 584 

Stav záväzkov            29 246  

 

 

 Záver: 

Plnenie rozpočtu bolo predkladateľom zdôvodnené ústne. V zmysle zákona o obecnom 

zriadení ods.5 § 9, uzávierku za rok 2010 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 25.8.2012 

 

 

Hlavný kontrolór obce: 

Štelbaská Verona 

 

 

 


