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     OBEC   MARKUŠOVCE 

    OBECNÝ   ÚRAD, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
    

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

           

Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Markušovce na roky 

2018 – 2020  
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) a plánu kontrolnej činnosti 

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Markušovce na roky 2018 – 2020.  
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 (ďalej len „odborné 

stanovisko“) bolo spracované na základe vyveseného návrhu rozpočtu na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019-2020 zverejneného na internetovej stránke obce  a výveske obce 

/bez podrobného rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce/  

 

VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z troch hľadísk:  

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu 

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 

 

 

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

- Návrh rozpočtu má byť spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  v členení 

podľa § 9 ako viacročný. Podľa § 9, odst. 9 viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický 

nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja 

územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce na tri rozpočtové roky. Z názvu 

vyplýva, že sa jedná o rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020, t.j. je zostavený 

ako viacročný. Podľa príručky MF č. 009405/2017-411 na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2018-2020 rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2018 sú záväznými 
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ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2019 a 2020 sú 

orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a 

odôvodnených prípadoch. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtom schváleným v roku 

2017 aj na roky 2018 a 2019, mnohé údaje za rok 2018 a 2019 zmenili svoju finančnú 

podobu, čím sa mení aj celkový plánovaný stav príjmov a výdavkov obce ako celku, vrátane 

jednotlivých častí rozpočtu – bežného, kapitálového i finančných operácií.  

 

Návrh rozpočtu obsahuje v zmysle § 9, odst. 1, písm.: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2019, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, ktorý sa zostavuje podľa písmena b/ – teda rok 2020. 

 

- Podľa  § 9, odst. 2  a § 10, odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 

583/2004 Z.z. obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem tohto zákona aj 

podľa osobitného predpisu, ktorým je podľa odvolávky čl. 5, 12 a 13 ústavného zákona č. 

493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Predložený návrh spĺňa povinnosti podľa tohto 

zákona, čl. 9, odst.1, t.j. súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný 

rozpočtový rok /pôvodný, nie po úpravách a zmenách/, údaje o očakávanej skutočnosti 

bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 

rozpočtové roky a údaje na nasledujúce 2 roky po roku 2018.   

 

- Podľa § 9, odst. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce       

na príslušný rozpočtový rok. Návrh rozpočtu obce Markušovce na roky 2019, 2020 je 

zostavený v rovnakom členení ako návrh rozpočtu na rok 2018. Údaje kapitálových výdavkov 

na roky 2019, 2020 sú málo vyplnené. 

 

- Podľa § 9, odst. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

príjmy a výdavky na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, napriek tomu platí 

príručka ministerstva financií, podľa ktorej záväzne ukazovatele je možné meniť len 

v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.  

 

-Podľa § 10, ods. 2 obec je pri zostavovaní rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie 

všetkých záväzkov, ktoré pre ňu yyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými 

predpismi, t.j. prednosť pred kapitálovými výdavkami majú bežné výdavky.  

- Viacročný rozpočet  má byť vnútorne členený a vyhotovený v súlade s § 10  ods. 3 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 

a / bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,  

b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c/ finančné operácie. 

Členenie rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie je dodržané.   

- Podľa § 10, odst. 4  zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

rozpočet obce sa na schválenie predkladá v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie. Predložený návrh rozpočtu obce spĺňa tieto kritéria, okrem rozpočtu 
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výdavkov ZŠsMŠ Markušovce, ktoré sú súhrnné a neumožňujú zistiť, na čo sa plánujú 

/v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu/.  

- Pri zostavení návrhu rozpočtu je obec povinná rešpektovať aj vyhlášku Štatistického úradu 

SR č.257/2014 účinnú od 1. 1. 2015, podľa ktorej sa výdavky v návrhu rozpočtu musia členiť 

nielen podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, ale aj podľa funkcií, ktoré obec vykonáva 

/tzv. funkčná klasifikácia, ktorá je vyjadrená v kódoch podľa funkcií a ich názvoch/. Obec 

Markušovce má členené výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 čiastočne. Údaj 

o funkčnej klasifikácii naďalej chýba pri kapitálových výdavkoch. 

- Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 zohľadňuje ustanovenia § 10, ods.  7 zákona o rozpoč-

tových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004, podľa ktorého sa rozpočet obce 

zostavuje ako celok vyrovnaný alebo prebytkový. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 ako 

celku, t.j. vrátane finančných operácií, je zostavený ako prebytkový vo všetkých troch rokoch, 

rok 2018 má byť prebytok 18.218,30 Eur, rok 2019 je naplánovaný prebytok 128 636,10 Eur 

a rok 2020 prebytok 355 337,85 Eur. 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 bez finančných operácií, ktoré nevstupujú do 

hospodárskeho výsledku, je zostavený za rok 2018 ako vysoko schodkový – 3 800 381,70 

Eur,  v rokoch 2019 a 2020 je zostavený prebytkový.  

 

- Okrem vyššie uvedených kritérií návrh rozpočtu obce musí spĺňať na základe pokračujúcich 

ustanovení  § 10, ods. 7 aj tieto kritéria: 

a/ bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový /návrh rozpočtu je vo 

všetkých troch rokoch zostavený ako prebytkový, za rok 2018 v sume 480.306,30 Eur./ 

b/ bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu sa 

rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo 

na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, výška schodku takto 

zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných 

prostriedkov /vo výdavkoch bežného rozpočtu sa uvažuje aj s použitím účelovo určených 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ, tieto však nemajú vplyv na schodok 

bežného rozpočtu, keďže žiaden nie je vykázaný/. 

c/ kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže byť aj schodkový, 

ak tento schodok možno kryť zostatkom finančných operácií obce z minulých rokov, 

návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu 

v príslušnom rozpočtovom roku /kapitálový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako schodkový 

v sume -4.280.688,- Eur, podobne aj v ostatných rokoch, kde je schodok naplánovaný už 

menší, v roku 2019 -183.000,- Eur, a v roku 2010 schodok – 1.000,- Eur. K návrhu rozpočtu 

chýba komentár, čím bude daný schodok v jednotlivých rokoch krytý.   

d/ ak je bežný rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu 

použiť na úhradu návratných zdrojov financovania /bežný rozpočet je zostavený ako 

prebytkový, preto je potrebne prednostne ho použiť na úhradu platného úveru/. 

- Podľa § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý je 

základným pravidlom pre zostavenie rozpočtu obce, rozpočet obce má v zmysle odst. 5 

obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce /ďalej len 

program obce/, to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 

rozhodne o neuplatňovaní programu obce.  Obec Markušovce má viac ako 4000 obyvateľov, 

preto je povinná dodržiavať pri zostavovaní rozpočtu aj toto pravidlo. Túto zákonnú 

povinnosť si obec Markušovce neplní už niekoľko rokov za sebou. Predložený návrh rozpočtu 

na roky 2018-2020 neobsahuje zámery a ciele, t.j. nie je predložený aj v programovej podobe, 
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kde sú jednotlivé výdavky položkového rozpočtu rozdelené do programov, podprogramov, 

prvkov podľa funkcií, ktoré obec vykonáva. Programový rozpočet má obsahovať aj zámery, 

ciele a  merateľné ukazovatele podobne, ako je to aj pri všetkých projektoch, do ktorých sa 

obec zapája a čerpá finančné prostriedky, vrátane ukazovateľov za predchádzajúce obdobia. 

Programový rozpočet má byť výsledkom manažérskeho riadenia v spolupráci  s obecným 

zastupiteľstvom zastupiteľstvom. Programový rozpočet má byť o výsledkoch, ktoré chce obec 

v budúcich obdobiach zrealizovať, ktoré sa majú pravidelne monitorovať a zhodnocovať, 

rovnako ako aj všetky projekty, do ktorých sa obec zapojila a zapája. 

Z návrhu rozpočtu sa nedajú zistiť ciele, ktoré si obec stanovila v PHSR, komunitnom pláne 

sociálnych služieb, ani ich výsledky. Toto má riešiť programový rozpočet, ktorý má byť 

konkrétny. 

- Podľa § 9 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., odst. 2 má byť rozpočet  pred schvá-

lením zverejnený na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce 

vyjadriť. Na obecnej výveske bol  návrh rozpočtu obce Markušovce na roky 2018-2020 

vyvesený dňa 11. 12. 2017 a na internetovej stránke obce  dňa 12. 12. 2017 /bez podrobného 

rozpočtu ZšsMŠ Markušovce/ . Lehota 15 dní posledného zverejnenia uplynie 27. 12. 2018. 

- Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákonov /v príjmovej časti/: 

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady  

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v 

súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v 

príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %, 

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 

 

1.2. Súlad so strategickými dokumentami obce 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2020 
Návrh rozpočtu na rok 2018 a ďalšie 2 roky nie je v súlade s realizačnou a finančnou časťou 

prijatého plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Niektoré aktivity meškajú 

/zrekonštruovaná materská škola-rok 2016, novopostavená materská škola 2016, dobudovanie 

kanalizácie v druhej časti obce-rok 2017,  vybudovanie komunitného centra 2017, niektoré sú 

zrealizované len čiastočne-provizórne strechy Bocian, Ošustovec /namiesto celkovej 

rekonštrukcie naplánovanej v roku 2017, niektoré je potrebné dokončiť-futbalový štadión/. 

Napriek tomu sú v návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 v kapitálovej časti naplánované nové 

investície, najmä v roku 2018 /chodníky, hokejové ihrisko, prístupová komunikácia k ZŠ, 

chodník na cintoríne, vodovod Železničná/, ktoré sa   PHSR vôbec nenachádzajú. 

 

 

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu  

- Návrh rozpočtu bežných príjmov obce /bez príjmov ZšsMŠ/  obsahuje aj súhrnné sumáre 

bežných príjmov v členení na daňové, nedaňové príjmy, dotácie a granty a príjmové finančné 
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operácie, čo možno hodnotiť pozitívne pri zostavovaní návrhu rozpočtu a sledovaní štruktúry 

príjmov obce. 

-Oproti minulému roku možno pozitívne hodnotiť uvedenie kódov zdrojov príjmov a 

výdavkov pri jednotlivých položkách, čo umožňuje lepšiu prehľadnosť pri sledovaní zdrojov, 

najmä pri čerpaní výdavkov.   

- K návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 chýba dôvodová správa, ktorá by bližšie 

objasňovala jednotlivé príjmy, či výdavky, ich zvýšenie či zníženie alebo rovnakú sumu ako 

v rokoch predchádzajúcich alebo komentár, čo sa za danými číslami ukrýva.  Niektoré 

výdavky sú len všeobecné a nedá sa  z nich zistiť, čoho a koho sa týkajú, napr, mzdové 

prostriedky /počet osôb, či úväzkov/, výdavky na opravu a údržbu. 

- Mzdové prostriedky neboli predložené v podobe žiadanej obecným zastupiteľstvom, či 

finančnou komisiou. 

- Návrh rozpočtu nemá rovnaké údaje, vo väčšine položiek je uvedený v celých eurách,          

v niektorých položkách je však uvedený na dve desatinné miesta, vrátane celkovo zhrnutých 

súm. 

- Pri vlastných príjmoch ZšsMŠ chýba informácia, o aký príjem sa jedná. Pravdepodobne 

nedaňový bežný príjem, ktorý je súčasťou bežných príjmov obce a je potrebné ho k ním 

prirátať. Tento príjem mal byť v rozpočte obce uvedený tiež položkovite. Jednotlivé 

ukazovatele príjmov  sú záväznými ukazovateľmi, ktoré ZŠsMŠ musí vyberať v zmysle 

platných VZN, prípadne dojednaných zmlúv, či iných pravidiel. 

- Pri zverejnení chýba podrobnejší rozpočet ZŠsMŠ Markušovce, ako jedinej rozpočtovej 

organizácie, ktorý je súčasťou rozpočtu obce /funkčná klasifikácia 09 Vzdelávanie/ a ktorý je 

dôležitý najmä  z dôvodu schválenej žiadosti a podpísanej zmluvy na výstavbu novej MŠ, 

vrátane nových výdavkov hradených najmä z vlastných zdrojov obce po jej realizácií 

a nových príjmov, ktoré obec môže z prevádzky MŠ mať. Poslanci OZ, vrátane HK ho dostali 

ako súčasť materiálov na rokovanie OZ. Občania obce k nemu nemajú prístup. Rozpočet 

ZšsMŠ obsahuje skutočnosť roku 2017 po vykonaných zmenách. V prípade rozpočtového 

provizória sa vychádza z pôvodne schváleného rozpočtu. 

 

 

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 

 
- Obci chýba interný predpis, ktorým by riešila celý rozpočtový proces a harmonogram jeho 

zostavovania, posudzovania a predkladania zmien, vrátane programového rozpočtovania, 

monitorovania a vyhodnocovania programov, cieľov a merateľných ukazovateľov.  

- Pri zostavení rozpočtu v zmysle § 10, odst.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy č. 583/2004 Zb., obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých 

záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. 

Návrh rozpočtu obsahuje aj nové záväzky, ktoré sú nejasné a neurčité a môžu obec priviesť 

v budúcnosti do problémov /nový úver, nové investície, nové projekty/. 

- Pri porovnaní celkových údajov za rok 2018 s predchádzajúcimi rokmi a s rokmi 2019,2020, 

návrh rozpočtu vykazuje značné navýšenie príjmov a výdavkov obce, čo považujem za príliš 

optimistické a nereálne. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s celkovými príjmami na rok 2018 

v sume 8.617.641,97 Eur, čo je nárast oproti schválenému plánu roku 2017-bez úprav a zmien 

/3.678.960,- Eur/ o 4.938.681,97 Eur a oproti očakávanej skutočnosti /3.098.486,31 Eur/ 

nárast o 5.519.155,66 Eur. V roku 2019 je opäť pokles na sumu 3.446.784,42 Eur a v roku 

2020 na sumu príjmov celkom 3.563.248,42 Eur. Kapitálové výdavky v rokoch 2018 sú 

predimenzované a v roku 2020 sú slabé /len 6 000,- Eur/. Pri úplnej realizácii ČOV a 
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kanalizácie v roku 2018 sa neráta so zvýšením príjmov za vodné stočné v nasledujúcich 

rokoch /2019,2020/. Nedomyslené sú aj príjmy v časti dotácii a grantov v prípade 

zrealizovania novej materskej škôlky, ako je podpora z úradu práce a sociálnych vecí  

k stravovacím návykom detí.  

 

3.1. Príjmy rozpočtu 

3.1.1. Bežné príjmy rozpočtu obce 

- Z bežných príjmov návrhu rozpočtu z jednotlivých príjmov najvyššiu sumu predstavujú 

dotácie a granty, bližšie tab. č.1, ktoré na jednej strane zvyšujú príjmy obce a na druhej strane 

zvyšujú nároky na zamestnancov a ich sledovanie a vyúčtovávanie . Bežné granty a transféry 

majú v rokoch 2018-2020 rásť, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je v roku 2018 

nárast zo sumy 1 483 326,- Eur na 1 893 708,- Eur, čo je viac  o 410.382,- Eur, oproti 

očakávanej skutočnosti je nárast 297.689,- Eur. So zvýšením dotácií sa ráta pri osobitnom 

príjemcovi /záškoláci/, oproti roku 2017 je nárast okolo 30 000,- Eur /dôvod nie je známy/, 

rásť má aj transfér pre školstvo /normatívne aj nenormatívne prostriedky, oproti očakávanej 

skutočnosti roku 2017 v sume 1 224 900,- Eur na 1 303 278,- Eur, čo je viac o 78 378,- Eur. 

Nová je tiež dotácia pre ZŠ-projekt inkluzívneho modelu vzdelávania – viac o 14 400,- Eur 

v roku 2018. Obec očakáva v roku 2018 aj dotáciu na kompostéry v sume 80 158,- Eur na 

základe podanej žiadosti a  transfér na opravu požiarnej zbrojnice v sume 30 000,- Eur. 

K rastu dotácií prispieva aj dotácia na TSP a TP na základe zmluvy, ktorý boli prijatý 

k 1.7.2017 – v jednotlivých rokoch je nárast o 63 843,- Eur.  

- Medzi dotáciami sa nachádza aj príjem – dotácia od Ministerstva vnútra na 

zamestnávanie miestnej poriadkovej služby v sume 67 100,- Eur, o ktorej OZ rozhodlo, 

že za daných podmienok ju nevyužije a do daného projektu nejde. 

 

Tabuľka č.1 Bežné príjmy obce Markušovce 2017-2020 

Bežné príjmy Schválený 

rozpočet 

2017 

Očakávaná 

skutočnosť 

2017 

2018 2019 2020 

Daňové príjmy 1 335 204 1 309 220 1 392 913 1 458 161 1 523 409 

Nedaňové 

príjmy 

   108 680     98 435    104 095    104 046    103 797 

Dotácie a 

granty 

1 483 326 

 

1 596 019 1 893 709 1 823 077 1 871 542 

BP obce spolu: 2 927 210 3 003 674 3 390 717 3 385 284 3 498 748 

BP ZŠsMŠ     14 000     19 800      34 200      36 000       37 000 

Bežné príjmy 

spolu: 

2 941 210 3 023 474 3 424 917 3 421 284 3 535 748 

Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 

- Z návrhu rozpočtu sa nedá zistiť, či sa uvažuje so zvýšením dotácie ohľadom stravovania 

spojených s prevádzkou novej MŠ /naviac 88 detí/ už v roku 2018 a ďalších rokoch, ak by 

prevádzka mala byť začatá v roku 2018. Tiež sa z návrhu nedá zistiť, či obsahuje zvýšenie 

dotácie zo strany Ministerstva školstva na predškolskú výchovu, ktorá sa od roku 2018 má 

poskytovať na všetky deti v MŠ, nielen na predškolákov, ako to bolo dosiaľ. 

 

- K nárastu bežných príjmov prispeli aj daňové príjmy, ktoré tvoria druhú najvyššiu skupinu 

príjmov, najmä výnos dane z príjmov poukázaných samospráve, o ktorých sa uvažuje, že 
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budú rásť po všetky tri roky. V návrhu plánu rozpočtu na rok 2018 je výnos dane z príjmov 

FO uvedený v sume 1 282 563,- Eur. V čase zverejnenia návrhu rozpočtu nebola ešte známa 

presná suma, došlo k nej až 15. 12. 2017 na stránke Ministerstva financií SR, kde 

východiskové štatistické údaje a podiel obce na výnose DPFP pre rok 2018 pre Markušovce 

sú určené v sume 1 253 974,- Eur, čo je o 28 589,- Eur menej. O túto sumu je potrebné danú 

položku upraviť, vrátane súhrnných údajov.  

 

Vlastné príjmy ZŠsMŠ Markušovce sú uvedené v jednej súhrnnej sume. ktoré predstavujú      

v rozpočtovaných rokoch 2018-2020 nárast. Z rozpočtu ZŠsMŠ sa dá zistiť, že k nárastu 

došlo v dôsledku zaradenia nových príjmov súvisiacich so stravovaním, ktoré sa dosiaľ viedli 

ako nerozpočtované /v roku 2018 je to suma 14 200,- Eur/, chýba však nárast v dôsledku 

výberu za stravu detí a zamestnancov v novej MŠ /školskej jedálni/. 

 

3.1.2. Kapitálové príjmy rozpočtu obce 
Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu predstavujú oproti plánu v roku 2017 /717.750,- Eur/ 

nárast na 1 186 710,- Eur. Očakávaná skutočnosť je 20 591,- Eur. Z toho zmluvne je istých 

len 674 120,- Eur na výstavbu novej MŠ. Z dôvodu údajov uvedených v žiadosti na dotáciu, 

kde sa ráta s dobou realizácie 12 mesiacov, považujem túto sumu za nereálnu, aj vzhľadom na 

dlhšiu dobu preplatenia zo strany poskytovateľa, preto obec musí rátať najprv s výdavkami 

hradenými zo svojich zdrojov. Danú sumu odporúčam rozdeliť do 2 rokov.  

 

3.1.3. Príjmové finančné operácie 
- Najväčšie zmeny oproti predchádzajúcim rokom v návrhu rozpočtu predstavujú príjmové 

finančné operácie, t.j. zapojenie vlastných príjmov z minulých rokov a to rezervný fond 

1 400 000,- Eur, zostatok z predchádzajúceho roka v ZŠsMŠ približne v sume 15.000,-Eur 

ktorá má právo čerpať príjmy z minulého roka do konca februára 2018 /zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z., § 26, odst. 3, bod/. Zostatok z minulého roka 

predstavuje aj príjem od obchodnej spoločnosti SABAR na likvidáciu skládky, ktorá je 

v reštrukturalizácii, ktoré nemôžu vstupovať do hospodárskeho výsledku obce a ktoré sa 

v prípade úspechu reštrukturalizácie SABAR, s.r.o. vracajú späť.  

- Medzi príjmové finančné operácie obec zaradila aj cudzie zdroje a to dlhodobý úver v sume 

2 550 000,- Eur. Vzhľadom na náročnosť investícií a predchádzajúcu skúsenosť obce  v 

posledných troch rokoch v investičnej oblasti, odporúčam OZ zvážiť rozdelenie týchto aktivít 

do viacerých rokov, čím sa znížia aj finančné nároky v jednotlivých rokoch. Aj keď je obec 

v dobrej finančnej kondícií /nízka úverová zaťaženosť/, neodporúčam ísť do úveru 

v roku 2018 z dôvodov skôr uvedených a z dôvodu nejasných podmienok jeho čerpania, 

splátok istiny a úroku.  Upozorňujem na skutočnosť, že v zmysle § 17, odst. 2 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových 

výdavkov. V zmysle § 17, odst.4 daného zákona obec môže vstupovať len do takých 

záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu 

v nasledujúcich rokoch. Bližšie podmienky čerpania úveru, úrokovej zaťaženosti a 

splátok nie sú bližšie známe zo žiadneho dokumentu. Údaje uvedené vo výdavkovej časti 

sú len odhadom splátky istiny /výdavkové finančné operácie/, chýba v nich splátka úroku 

/bežný výdavok/. Taktiež upozorňujem na skutočnosť, že dodržanie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy č. 583/2004 Z.z. podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór 
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obce. porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný 

kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.  

- Medzi príjmové finančné operácie obec zaradila aj príjmy vedené ako finančnú zábezpeka 

na nájomné byty / v sume 3500,-/, čo sú cudzie zdroje, ktoré sa do roku 2016 nerozpočtovali. 

Výška sa v priebehu roka môže meniť v závislosti od zmeny nájomcov.  

 

 

3.2. Výdavky rozpočtu 

3.2.1. Bežné výdavky rozpočtu 
- Bežné výdavky majú prednosť pred kapitálovými výdavkami z dôvodu zabezpečenia chodu 

obce a jej organizácii. 

 -  Z celkových bežných výdavkov obce, vrátane výdavkov ZŠsMŠ, ktoré sú uvedené 

v prehľade čerpania rozpočtu a návrhu rozpočtu Obce Markušovce na za roky 2015 – 2020 

/súhrnná tabuľka návrhu rozpočtu a tabuľka č.2/, bežné výdavky obce vrátane výdavkov 

jedinej rozpočtovej organizácie na rok 2018 sú naplánované v sume 2.944.610,- Eur, čo je 

viac oproti plánu roku 2017 o 636 790,- Eur a viac oproti očakávanej skutočnosti roku 2017   

o 390 645,- Eur. Nárast bežných výdavkov je naplánovaný aj v roku 2019 a 2020. 

 

Tabuľka č.2 Bežné výdavky obce, vrátane výdavkov ZŠsMŠ za roky 2017-2020 

Bežné 

výdavky 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Očakávaná 

skutočnosť 

2017 

2018 2019 2020 

BV obec   778 967   940 650 1 184 482 1 025 308 1 038 051 

BV ZŠsMŠ 1 528 853 1 613 315 1 760 128 1 954 940 2 013 960 

BV spolu 2 307 820 2 553 965 2 944 610 2 980 248 3 052 011 

Zdroj: Návrh rozpočtu na roky 2018-2019 

 

- Z tabuľky č. 2 vyplýva, že rásť majú bežné výdavky obce, aj bežné výdavky ZšsMŠ. 

 

3.2.1.1.Bežné výdavky obce /bez ZŚsMŠ/ 
- Celkové bežné výdavky obce za rok 2018 majú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 

rásť o 405 515,- Eur a oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 o 243 832,- Eur. Niektoré 

položky pokračujú ako nevyčerpané z roku 2017 z dôvodu nezískaných účelovo určených 

príjmov či nedokončenia prác z minulého roka /oprava balkónov Školská ul./. V pôvodne 

schválenom rozpočte sa nenachádzali. K nárastu bežných výdavkov obce najviac prispeli 

mzdové položky /mzdy, odmeny, odvody do poisťovní ZP, SP, doplnkové poistenie, sociálny 

fond/, ktoré sú rozdelené v rozpočte viackrát podľa funkčnej klasifikácie. Obec naďalej nemá 

vydaný žiaden odmeňovací poriadok zamestnancov, ktorý v zmysle zákona o obecnom 

zriadení č. 36/1990 Zb. vydáva starosta obce. Oproti roku 2017 dochádza v zmysle 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018  k nárastu tarifných platov zamestnancov    

/nie funkčných platov/ vo verejnej správe o 4,8 % . Z  návrhu rozpočtu sa nedá zistiť suma 

určená na tarifné platy, ani počet zamestnancov, ktorých sa mzdové prostriedky týkajú 

navrhnuté pri jednotlivých mzdových výdavkov rozložených podľa funkčnej klasifikácie.  

- Z ostatných bežných výdavkov obce rásť majú najmä výdavky podľa funkčnej klasifikácie: 

1. 0111 výdavky verejnej správy 
- 632001 elektrická energia Ocú, KD, garáž 7500,- Eur, očakávaná skutočnosť  5000,- Eur 

- 632001 plyn Ocú, KD, garáž 12 000,- Eur, očakávaná skutočnosť 8000,- Eur 

- 634002 servis, údržba, opravy 6000,- Eur, očakávaná skutočnosť 5000,- Eur 
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- 637 004 revízie budov a zariadení 3000,- Eur, očakávaná skutočnosť 0 

- 637005 advokátske, právne služby  3000,- Eur, očakávaná skutočnosť 50,- Eur 

- 637005 podklady prípravnej a projektovej dokumentácie 4000,- Eur, oč.skutočnosť 2200,- € 

2. 0320 výdavky požiarna ochrana 
- 634002 servis, údržba motorových vozidiel 1500,- Eur, oč. skutočnosť 0 

- 635006 údržba požiarnej zbrojnice 30 000+33200,- Eur, oč. skutočnosť 0 

3.0360  miestna občianska poriadková služba 
Navýšenie celkových výdavkov ročne približne o 77 204,- Eur /obecné zastupiteľstvo v roku 

2017 odmietlo zapojenie sa do projektu po upresnení podmienok zamestnávania MOPS/. 

4. 0451 cestná doprava 
- 633006 výdavky na materiál úprava cesty Brezová, Za tehelňou 20 000,- Eur, oč. skut. 

1500,- Eur 

5. 0510 s odpadmi 
-633004 nákup kompostérov 80 157+6 328,- Eur, očakávaná skutočnosť 0 

- 637004 odvoz a likvidácia KO 52 000,- Eur, očak. skutočnosť 49 000,- Eur 

- príspevok SEZO 4 900,- Eur, očakávaná skutočnosť 4 000,- Eur 

6. 0560 verejná zeleň 
- 633006 sadenice, kvety, výzdoba 2500,- Eur, oč. Skutočnosť 0 

7. 0950 TSP+TP 
- oproti roku 2017 je je naplánovaný nárast na 75 028,- Eur, z toho sú nejasné ostatné 

výdavky 633006 v sume 5000,- Eur, ktoré majú byť hradené z vlastných zdrojov, ako aj 

duplicitná strava z vlastných zdrojov v sume 2 928 Eur popri 100 % preplatenej zo štátnych a 

európskych zdrojov 

 

- Na zváženie sú výdavky na aktivačné práce /funkčná klasifikácia 0620/, ktoré oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2017 v sume 20 596,- Eur sa očakávajú v sume 35 500,- Eur za 

rok 2017 a približne v podobnej výške sú naplánované aj na roky 2018-2020. 

- V návrhu rozpočtu vôbec nie sú riešené výdavky /ani príjmy/ týkajú sa volieb, i keď už 

teraz sú očakávané voľby v roku 2018 do orgánov samosprávy, v roku 2019 

prezidentské voľby a v roku 2020 voľby do NRSR. 

- V návrhu rozpočtu chýbajú bežné výdavky spojené so splácaním súčasného úveru – 

úrok 1 % približne 5000,- Eur ročne. Zabudlo sa aj na úroky v prípade nového úveru, 

ak by ho obec uzatvorila. Bez bližších podkladov je ťažko odhadnuteľný. 

- V návrhu rozpočtu chýbajú výdavky na roky 2019,2020 spojené  s prevádzkou, údržbou a 

personálnym zabezpečením komunitného centra v prípade výstavby v roku 2018, či novej 

čističky vôd a rozšírenej kanalizácie. Taktiež je otázna prevádzka multifunkčného ihriska v 

Jarečku.  

- Niektoré výdavky na rok 2018-2020 boli rozdelené viac podľa funkčnej klasifikácie /napr. 

výdavky súvisiace so sociálnym zabezpečením funkčná klasifikácia 10405, údaje za 

predchádzajúce roky chýbajú. 

 

3.2.1.2.Bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce 
- Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v rokoch 2018-2020 bežné výdavky Základnej 

školy s materskou školou sú vyššie ako bežné výdavky obce a taktiež majú rastúci trend ako 

celku. Z bežných výdavkov najvyššiu sumu predstavujú mzdové prostriedky, ktoré 

z celkových normatívnych prostriedkov na základnú školu v sume 1 186 520,- Eur na rok 

2018 predstavujú 86,94 % podiel /1 031 520,- Eur/. U pedagogických zamestnancov vzrástli 

mzdy k 1. 9. 2017 o 6 % a sú už zarátané v normatívoch od Ministerstva školstva. K nárastu 
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dochádza aj u prevádzkových výdavkov, ktoré oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 majú 

vzrásť o 23. 954,- Eur zo 131 046,- Eur na 155 000,- Eur. 

- K rastu výdavkov podľa návrhu ZŠsMŠ Markušovce sa ráta aj u originálnych kompetencií, 

kde nie je možné zistiť u prevádzkových nákladov /tovary, služby a platby jednotlivcom/ 

dôvod nárastu výdavkov, najmä pri  školskej jedálni. Tieto výdavky budú hradené 

z podielových daní obce. Pri materskej škôlke  

- Za nedostatočne ujasnené považujem výdavky súvisiace s originálnymi kompetenciami 

ohľadom novej materskej škôlky, vrátane príspevku od štátu na vzdelávanie detí MŠ, ktorý by 

mal rásť z dôvodu vyšších príjmov od štátu na väčší počet detí. V návrhu rozpočtu na roky 

2019, 2020 je pokles výdavkov. Za nereálne považujem začiatok prevádzky MŠ a školskej 

jedálne či výdajne pri novej MŠ v školskom roku 2018-2019. V roku 2018 sa už v návrhu 

rozpočtu ráta so zvýšenými výdavkami, ktoré sú prerátané ako 2,5 násobok výdavkov 

pôvodnej materskej školy pri zamestnaní 13 osôb a počte detí 80 v alikvotnej čiastke. Mzda 

kuchárky je zarátaná pri výdavkoch materskej školy. V rozpočte ZšsMŠ chýbajú údaje 

týkajúce sa výdavkov novej jedálne. Pre porovnanie prikladám analýzu mzdových 

prostriedkov súčasnej materskej školy ako mzdového nákladu za roky 2012-2017 /funkčná 

klasifikácia v rozpočte ZšsMŠ 9111/ pri počte 2 tried a 44-45 detí /bez prevádzkových 

nákladov/. Tieto je predpoklad, že budú naďalej rásť. 

 

Tabuľka č. 3 Mzdové náklady materská škola v Eur 

Položka/rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 /1-9/ 

HM celkom 40093,28 43674,27 44495,84 50248,28 51705,33 36940,15 

+Náhrada PN 

celkom 

    402,75 128,39 91,03 1309,19 93,05 193,67 

Tvorba SF 

celk 

   418,87 459,04 462,24 476,19 557,96 376,36 

ZP zam. 

celkom 

3644,97 3968,59 4135,05 4482,7 4549,19 3388,83 

SP zam. 

celkom 

10074,54 10807,59 10904,17 11911,12 12955,79 9238,85 

Odvody zam. 

spolu 1,2 

13719,51 14776,18 15039,22 16393,82 17504,98 12627,68 

Prísp.zam.DD

S celkom 

571,63 689,24 604,84 552,9 502,69 378,31 

Cena práce 

/HM+odvody/ 

53812,79 58450,45 59535,06 66642,10 69210,31 49567,83 

Náklady 

celkom 

55206,04 59727,12 60693,17 68980,38 71015,02 50516,17 

Počet zam. 6 5 6 5 5 5 

Zdroj: Rekapitulácie miezd MŠ za 2012-2017 

 

- vo výdavkoch za ZŠsMŠ chýbajú výdavky uplatnené ako zostatky príjmov z minulých 

rokov, ktoré sú do návrhu v príjmoch zahrnuté, čím sa skresľuje výsledok rozpočtu 

 

 

3.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtu 
- Za najviac optimistické a nadhodnotené z celkového návrhu rozpočtu považujem kapitálové 

výdavky , najmä na rok 2018 vo výške 5 467 398,- Eur, ktoré oproti schváleným výdavkom 
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na rok 2017 /987 400,- Eur/ majú vzrásť o 4 479 998,- Eur a oproti očakávanej skutočnosti 

roku 2017/124 272,- Eur/ majú vzrásť o 5 343 126,- Eur. Tieto boli čiastočne prejdené 

finančnou komisiou, nie je jasné stanovisko stavebnej komisie. Tieto investície mali byť 

vyjasnené ešte pred zostavením návrhu rozpočtu na roky 2018-2020. 

- Podľa návrhu rozpočtu by obec Markušovce mala v roku 2018 zrealizovať 13 nových 

stavieb, a 2 v roku 2019, väčšinu finančne náročných, čo je nereálne. Najprv odporúčam 

dokončiť začaté veci, ktoré meškajú už 3 roky, t.j. dokončenie hokejového ihriska a tiež 

budovy futbalového ihriska a dokončenie dodatku územného plánu, na ktorom sa začalo 

pracovať v roku 2017. Určite odporúčam po vyjasnení projektovej dokumentácie a nákladov 

spojených s výstavbou a prevádzkou,  začať výstavbu novej MŠ v Jarečku  po dotiahnutí 

novej zriaďovacej listiny na Ministerstve školstva, ako nového elokovaného pracoviska 

súčasnej Základnej školy s materskou školou a ujasnení si začiatku realizácie stavby a 

začiatku jej prevádzky /odporúčam september 2019/.  V súčasností prevládajú rozdielne 

názory na maximálny počet detí  v triedach a s tým súvisiaci počet personálu a možné 

problémy s hygienou pri kolaudácii stavby. Výdavky súvisiace s výstavbou novej MŠ 

odporúčam rozdeliť do dvoch rokov samostatne v zmysle zmluvy s Ministerstvom 

pôdohospodárstva na stavbu budovy MŠ v rokoch-2018,2019, ďalej na stavbu detského 

ihriska /13.961,- Eur/ a interiérové vybavenie  v roku 2019 v sume 41 400,- Eur/ s rozčlením 

na vlastné a cudzie zdroje/. Problémy predpokladám pri fakturácií  výdavkov a ich preplatení 

pri výstavbe jednej budovy MŠ spojenej s kuchyňou či jedálňou, ktoré Ministerstvo 

neprepláca. Za rizikové považujem tiež ochranu naplánovaných budov či stavieb v časti 

Jareček počas realizácie, ale najmä po nej, najmä detského ihriska, keďže nikde sa nespomína 

oplotenie areálu MŠ. 

- Určite odporúčam začať výstavbu III. etapy ČOV a kanalizácie s rozdelením výdavkov do 2 

alebo 3 rokov a presným vymedzením ulíc rozdelenej III.etapy, kde už boli vyhotovené 

projektové dokumentácie a vyhotovené stavebné povolenie. 

-  Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje ďalej výdavky na nové projektové dokumentácie, 

ktoré odporúčam zvážiť, či je potrebné ich vyhotovenie v roku 2018 a pokračovanie PD 

súvisiace s protipodvodňovými opatreniami. 

- Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky spojené s nákupom pozemkov v sume        

40 000,- Eur, ktoré majú byť podľa informácii na finančnej komisii použité na nákup 

pozemkov v časti Jareček z dôvodu ich ďalšieho predaja cez obec, čo finančná komisia 

neodporúčala a neodporúčam ani ja z dôvodu platného zákona majetku obcí a nutnosti 

používať pri predaji obecného majetku trhovú cenu, kde by obec mohla finančne, aj časovo 

tratiť. Určite je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov pod 

stavbami týkajúcimi sa ciest a kanalizácie z dôvodu ich kolaudácie.  

 

3.2.3. Výdavkové finančné operácie 
- Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky cudzích zdrojov, ktoré už obec získala 

v minulosti /úver zo ŠFRB 3x8 b.j.-26.400,- Eur/, finančnú zábezpeku na nájomné byty, ktorá 

sa vracia v prípade zmeny nájomcov a vrátku príjmov SABARU na likvidáciu skládky 

v prípade úspechu reštrukturalizácie. V roku 2017 obec ukončila splácanie úveru na byty 

v Jarečku. 

- Oproti predchádzajúcim trom rokom výdavkové finančné operácie predstavujú nárast 

/187.416,- Eur/. Roky 2015 boli výdavkové finančné operácie v sume 35094,- Eur, rok 2016 

39.469,- Eur, rok 2017 schválený rozpočet 38 792,- Eur, očakávaný stav 70398,- Eur. 

K nárastu v roku 2018 najviac prispela splátka istiny úveru v sume 120.000,- Eur, ktorá je 

otázna vzhľadom na nejasnosť podmienok úveru. 
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Z Á V E R 
- Rozpočet obce je základný nástroj finančného hospodárenia  obce v príslušnom 

rozpočtovom roku /rok 2018/ a v 2 rokoch nasledujúcich po ňom /roky 2019,2020/, ktorými 

sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet je plán, podľa ktorého sa má obec riadiť. 

Aj napriek tomu má byť postavený reálne vzhľadom na personálne  a finančné možnosti obce, 

čo nie je. 

 

Vzhľadom na predchádzajúce zistenia, aj napriek neskorému predloženiu návrhu rozpočtu   

na rok 2018 a roky 2019-2020, z dôvodu nezverejnených podkladov za ZŠsMŠ Markušovce, 

ktoré predstavujú väčšinu výdavkov obce, a z dôvodu vysokých kapitálových výdavkov          

v roku 2018 a nejasných projektov a výdavkov novej MŠ a kanalizácie a iných investícií 

odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019, 2020            

pred schválením prehodnotiť a ujasniť si zámery najmä v investičnej oblasti  /kapitálový 

rozpočet/.  

 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

                                                                                                                                                                    

V Markušovciach dňa  28. 12. 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


