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   OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
    

    Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

   

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Markušovce  za rok 2017 

 

 

 

Na základe ustanovenia § 18f, odst. 1 písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko 

k záverečnému účtu obce  za rok 2017.  

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Markušovce za rok 2017 som 

spracovala na základe zverejneného návrhu záverečného účtu Obce Markušovce za rok 2017, 

finančných výkazov Obce Markušovce k 31. 12. 2017 /FIN 1-12 v o plnení rozpočtu obce, 

FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 o finančných pasívach podľa 

sektorov, FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch a FIN 6-04 o bankových 

účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových organizácií a a finančných 

výkazov ZŠsMŠ Markušovce k 31. 12. 2017  a výkazov individuálnej účtovnej závierky obce 

a tiež ZŠsMŠ k 31. 12. 2017 /súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/ a tiež rozpočtu obce 

Markušovce za rok 2017 so schválenými zmenami zverejnenom na internetovej stránke obce. 

K stanovisku hlavného kontrolóra bola použitá aj správa audítora za rok 2017, výpisy             

z vybraných účtov účtovníctva, rekapitulácie miezd a inventarizácia obce Markušovce za rok 

2017. 

 
A.    VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

         ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  OBCE MARKUŠOVCE 

 

Návrh záverečného účtu obce Markušovce za rok 2017 má byť predložený na rokovanie 

obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t .j. do 30. júna 2018. Na základe 

informácií zamestnancov obce má byť záverečný účet predmetom rokovania OZ plánovaného 

na deň 26. 6. 2018, t.j. v zákonnej lehote.  

 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Markušovce za rok 2017 je 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, § 16, odst. 5. 

  

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu má byť na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov pred jeho schválením zverejnený najmenej na 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým.  Záverečný účet bol vyhotovený dňa 6. 6. 2018, kedy bol aj 

zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce bez podrobných údajov 

rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce. Lehota 15 dní začína plynúť deň po zverejnení, t.j. záverečný 

účet môže byť prerokovaný najskôr 22. 6. 2018. 
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V zmysle § 10, ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 

z.z. v znení neskorších predpisov, je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať 

okrem tohto zákona aj podľa osobitného predpisu, čo je ústavný zákon  č. 493/2011 Z.z. o 

rozpočtovej zodpovednosti z 8. decembra 2011 v znení neskorších predpisov. Podľa článku 9 

Zverejňovanie údajov, odst. 1 zákona o rozpočtovej zodpovednosti,  subjekty verejnej správy 

sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou 

návrhu rozpočtu má byť aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej 

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

rozpočtové roky. Podľa čl. 9, ods. 2 subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať 

údaje o rozpočte  v odst. 1 do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení 

rozpočtového roka. Obec Markušovce si splnila zákonnú povinnosť zverejnenia údajov 

rozpočtu za rok 2017 na svojej internetovej stránke v časti rozpočet. Z internetovej stránky sa 

nedá zistiť dátum zverejnenia údajov o plnení rozpočtu za rok 2017. Údaje o plnení rozpočtu 

ZŠsMŠ za rok 2017 neboli zverejnené. Zverejnený rozpočet za rok 2017 na internetovej 

stránke obce  neobsahuje všetky údaje uvedené vyššie , t.j. skutočnosť dvoch 

predchádzajúcich rozpočtových rokov, zverejnený je iba rok 2016, chýba rok 2015 a rozpočet 

na rok 2018, 2019. Vo výdavkovej časti roku 2017 chýba údaj o schválenom rozpočte na  rok 

2017. Zverejnený rozpočet o stave skutočnosti za rok 2017 vykazuje mierne rozdiely s údajmi 

v záverečnom účte. 

 

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce   
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým 

je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). 

Správa nezávislého audítora bola vyhotovená 24. mája 2018 Ing. Máriou Kyselovou. 

 

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 ods. 3 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 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou celkom zverejnené iným spôsobom 

f)  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

g ) hodnotenie plnenia programov obce 

 

Údaje o plnení rozpočtu sú v záverečnom účte uvedené dvakrát. Prvýkrát pri rozbore plnenia 

rozpočtu, kde sú uvedené údaje schváleného rozpočtu po všetkých zmenách v porovnaní      

so skutočnosťou a ich percentuálne zhodnotenie a druhýkrát v tabuľkovej časti plnenia roz-

počtových položiek, kde sú údaje o plnení rozpočtu uvedené podrobnejšie a obsahujú navyše 

aj stav pôvodne schváleného rozpočtu. 

Údaje v časti týkajúcej sa príjmov  a výdavkov sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie 

v súlade s Opatrením 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.  
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Výpočet 25 % sumy splátok návratných zdrojov uvedený v časti 7. Prehľad o stave a vývoji 

dlhu k 31. 12. 2017 pri dodržiavaní pravidiel používania návratných zdrojov financovania, 

bod b/ nie je metodický správny, pretože od skutočných bežných príjmov neboli odrátané 

dotácie, ktoré sú účelovo určené a nemôžu sa použiť na splátku návratných zdrojov 

financovania. Z toho dôvodu bude suma 25 % nižšia, t.j. menej ako 703 991,26 Eur. 

Metodicky správny nie je ani upravený výpočet prebytku bežného a kapitálového rozpočtu, 

kde boli  z prebytku vylúčené aj finančné operácie. 

 

Hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu   

v časti 12 záverečného účtu je zbytočná, pretože nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu, keďže 

Obec Markušovce nemala schválený programový rozpočet, ani rozdelenie výdavkov do prog-

ramov. Nie je jasné, odkiaľ sa vzali údaje schváleného rozpočtu podľa programov,  a podľa 

čoho boli výdavky členené do programov, keďže plán obci chýbal, čím obec porušuje už 

niekoľko rokov zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy č. 583/2004 Z.z.. Rozpočet 

nebol zostavený aj v programovej podobe. 

 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpoč-

tových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočto-

vom 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 právnickým osobám, t .j. k svojej jedinej zriadenej 

rozpočtovej organizácii ZŠsMŠ Markušovce .  Z roku 2017 ostalo v ZŠsMŠ nevyčerpaných 

normatívnych 24 644,86 Eur,  ktoré má ZŠsMŠ právo vyčerpať a aj vyčerpala do 31. 3. 2018 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z., § 26 . Tento 

zostatok bol zapojený do rozpočtu roku 2018 ako príjmová finančná operácia. ZŠsMŠ vrátila 

v roku 2017 obci aj nevyčerpané finančné prostriedky určené na originálne kompetencie 

v sume 7 666,69 Eur. O túto sumu boli ponížené výdavky na originálne kompetencie. 

Z dôvodu zmeny metodiky príjmov a výdavkov na stravu od roku 2018, ktoré sa v rozpočte 

ZŠsMŠ vykazovali v roku 2017 ako nerozpočtované príjmy a výdavky, ZŠsMŠ si v roku 

2017 ponechala rozdiel v sume 145,29 Eur. Tieto financie boli zapojené do rozpočtu v roku 

2018 ako príjmová finančná operácia-zostatok roku 2017, ktorú je možné minúť len na stravu. 

 

Podľa údajov uvedených v časti 11. záverečného účtu, časť b/, obec Markušovce  má finančne 

usporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu, t.j. všetky dotácie, ktoré boli obci poskytnuté, 

boli v roku 2017 buď vyčerpané na daný účel, alebo v priebehu roka vrátené /najmä dotácie 

týkajúce sa nenormatívnych príjmov, ako napr. na lyžiarsky zájazd, na stravovanie a školské 

potreby a iné/, okrem dotácie na školstvo, ktorá je uvedená vyššie. V záverečnom účte  je 

nesprávne uvedený krajský školský úrad, ktorý je zrušený už niekoľko rokov, namiesto 

okresného školského úradu, ako poskytovateľ dotácie.  

 

Obec mala v zmysle § 16, odst. 2 finančne usporiadať  aj vzťahy voči fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu ako 

dotácie na konkrétny účel či akciu. V roku 2017 podľa údajov záverečného účtu v časti 9. 

obec poskytla finančné prostriedky ako dotáciu v zmysle VZN č. 4/2016 jedenástim 

právnickým osobám s právnou subjektivitou v celkovej sume 20 580,- Eur /čo je oproti roku 

2016 viac o 5 subjektov vo finančnom vyjadrení viac o 5.380,- Eur a 1 finančný príspevok 

folklórnej skupine Markušovčan v sume 599,20 Eur. Z jedenástich subjektov 3 právnické 

osoby nevyčerpali dotáciu celkom, rozdiel činí 113,96 Eur. Tieto finančné prostriedky neboli 
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vysporiadané v roku 2017, je potrebné ich zaradiť do rozpočtu roku 2018 ako bežný príjem 

a žiadať ich vrátenie.  

   

K rozpočtom iných obcí, VÚC,  obec  Markušovce nemala žiadnu povinnosť. Zo štátnych 

fondov má obec povinnosť jedine voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, kde spláca istinu 

a úroky  na byty. Za rok 2017 obec Markušovce uhradila istinu úveru v sume 25 208,50 Eur 

celkom, splátky boli realizované mesačne, ako aj úrok. Uhradený úrok za obdobie 01. 01. 

2017 do 31. 12. 2017 bol v sume 5 142,77 Eur.  Zostatok nesplatenej istiny úveru voči ŠFRB 

k 31. 12. 2017 predstavuje sumu 493 504,99 Eur. 

 

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.            

Na základe zákona č. 583/2204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 9 je 

obec povinná zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Túto povinnosť si obec v roku 2016 

splnila. Okrem toho bola obec povinná zostaviť rozpočet aj v programovej podobe podľa § 

10, ods. 4 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. 

stanoviť si ciele a výsledky, čo chce za dané príjmy dosiahnuť a mať ukazovatele, ktoré bude 

hodnotiť . Túto povinnosť si obec nesplnila a neplní ju už niekoľko rokov. Obec zanedbáva aj 

priebežné hodnotenie strategických dokumentov, najmä plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, ktorého sa nedrží pri schvaľovaní rozpočtu na jednotlivé roky. Rozpočet na roky 

2017-2019 nebol v roku 2017 schválený z dôvodu neuznášaniaschopnosti OZ, čím sa obec na 

začiatku roka 2017 dostala do rozpočtového provizória, t.j. mohla minúť v danom mesiaci iba 

1/12 pôvodne schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka. 

 

OZ obce Markušovce schválilo položkový rozpočet obce na roky 2017-2019 s pozmeňujúcimi 

návrhmi uznesením č. 193/2017 dňa 02. 02. 2017. Za rok 2017 bol schválený  prebytkový 

rozpočet v sume 363 740,- Eur /údaje bez finančných operácií tab. č.1.= zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 2, bod b./ Bežný rozpočet bol schválený 

ako prebytkový  sume 633 390,- Eur a kapitálový rozpočet ako schodkový v sume 269 650,- 

Eur. Schodok kapitálového rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Súčasťou 

rozpočtu boli aj finančné operácie, ktorých výsledok bol schodok v sume 18 792,- Eur, ktorý 

mal byť tiež krytý z prebytku bežného rozpočtu. Súčasťou rozpočtu obce boli aj príjmy a 

výdavky ZŠsMŠ Markušovce. Rozpočet školy bol schválený v ten istý deň ako rozpočet obce 

uznesením č. 192/2017 ako vyrovnaný, t.j. príjmy sa rovnali výdavkom v sume 1 528 853,- 

Eur. 

 

Tabuľka č. 1 Pôvodný schválený rozpočet na rok 2017  v Eur 

Rozpočet  
Bežný        

rozpočet 

Kapitálový 

rozpočet Spolu bez FO 

Finančné 

operácie Spolu s FO 

Príjmy-obec 2 927 210 717 750 3 644 960 20 000 3 664 960 

Príjmy ZŠsMŠ 14 000 0 14 000 0 14 000 

PRÍJMY SPOLU: 2 941 210 717 750 3 658 960 20 000 3 678 960 

Výdavky obec 778 967 987 400 1 766 967 38 792 1 805 159 

Výdavky ZŠ s MŠ 1 528 853 0 1 528 853 0 1 528 853 

VÝDAVKY SPOLU: 2 307 820  987 400 3 295 220 38 792 3 334 012 

Vysledok P-V celkom 633 390 -269 650 363 740 -18 792 344 948 

Zdroj: Rozpočet +finančné výkazy obce a ZšsMŠ za rok 2017 
 



5 

 

V priebehu roka 2017 bolo vykonaných 11 zmien rozpočtu obce 11. rozpočtovými 

opatreniami, z toho časť zmien bola vykonaná dodatočne na základe skôr podpísaných zmlúv 

starostom obce ako o situácii rozhodlo obecné zastupiteľstvo, čím došlo k porušenie 

rozpočtových pravidiel a zásad o hospodárení s majetkom obce. OZ je orgán schvaľujúci 

najdôležitejšie úkony obce a nie orgán potvrdzujúci rozhodnutia iného orgánu /starostu 

obce/.V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 16, odst. 2 uznesenia obecného 

zastupiteľstva vykonáva obecný úrad, teda aj uznesenie o rozpočte a jeho zmenách.  

 

V tabuľke č. 2 uvádzam schválené údaje za rok 2017 po všetkých zmenách rozpočtu.  

 

Tabuľka č. 2  Schválený rozpočet na rok 2017  po 11. zmenách v Eur 

Rozpočet  
Bežný        

rozpočet 
Kapitálový 

rozpočet Spolu bez FO 
Finančné 

operácie Spolu s FO 

Príjmy-obec 3 194 525 1 207 014 4 401 539 54 422 4 455 961 

Príjmy ZŠsMŠ 14 000 0 14 000 0 14 000 

PRÍJMY SPOLU: 3 208 525 1 207 014 4 415 539 54 422 4 469 961 

Výdavky obec 1 123 284 1 585 123 2 708 407 76 308 2 784 715 

Výdavky ZŠ s MŠ 1 633 128 20 004 1 653 132 0 1 653 132 

VÝDAVKY SPOLU: 2 756 412 1 605 127 4 361 539 76 308 4 437 847 

Vysledok P-V 452 113 -398 113 54 000 -21 886 32 114 
Zdroj: Rozpočet Obce Markušovce za rok 2017 v tabuľkovej podobe+finančné výkazy obce a ZŠsMŠ 

za rok 2017 

 

Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 2 konečný schválený výsledok hospodárenia po 

všetkých zmenách predstavoval prebytok 54 000,- Eur, ktorý sa znížil z dôvodu úhrady 

rozdielu schodku finančných operácií na 32 114,- Eur. V porovnaní s pôvodne schváleným 

rozpočtom došlo k zníženiu prebytku o 309 740,- Eur /rozdiel bežného a kapitálového 

rozpočtu/ a po zvýšení schodku finančných operácií z –18 792,- Eur na -21 886,- Eur sa znížil 

celkový výsledok hospodárenia na 32 114,- Eur. Rozdiel oproti pôvodne schválenému 

rozpočtu a upravenému rozpočtu po zmenách činil 312 834,- Eur. 

 

Nie je jasné, čo bolo cieľom 11 úprav rozpočtu v priebehu roka 2017, keďže konečný 

výsledok vysoko prekračuje upravený rozpočet /bližšie tabuľka č. 3 hospodárenie obce v roku 

2017/. Skutočnosť je prebytok 550 541,23 Eur  vypočítaný v zmysle zákona č. 583/2004 Zb.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 2, bod b/ kladný rozdiel bežného a kapitá-

lového rozpočtu bez finančných operácií/. Pre účely tvorby rezervného fondu sa z prebytku 

vylúči zostatok finančných prostriedkov ZŠsMŠ v sume 24 644,86 Eur. Predmetom rezerv-

ného fondu tak bude suma 525 896,37 Eur, ktorú je potrebné ešte upraviť. Podľa § 10, odst. 6 

vyššie citovaného zákona sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou 

príjmov a výdavkov rozpočtu obce a slúžia iba na vysporiadanie rozdielov bežného a 

kapitálového rozpočtu. V roku 2017 nastala v obci Markušovce pri finančných operáciách 

situácia, ktorú zákon nepozná, t. j. nastal prebytok finančných operácií +24 017,86 Eur           

z dôvodu zaslania finančnej rezervy na základe osobitného zákona od obchodnej spoločnosti 

SABAR, s.r.o., Markušovce, ktorá je v reštrukturalizácii v sume 37 515,59 Eur. Rezerva bola 

vytvorená na základe zákona na likvidáciu skládky v obci a nemôže byť predmetom vyspo-

riadania pri ukončení či zmene obchodnej spoločnosti. Táto suma nemôže byť ani predmetom 

rezervného fondu obce, keďže zatiaľ nie je jasné, či ju obec firme vráti alebo nie a rezervný 

fond je možné použiť iba na kapitálové výdavky. Túto sumu je potrebné odpočítať od prebyt-

ku finančných operácii a ako je správne uvedené aj sumu prijatých finančných zábezpek        
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/3 056,50 Eur,/ ktoré taktiež nemôžu byť predmetom rezervného fondu z dôvodu ich vrátenia 

nájomcom pri ukončení nájomného vzťahu alebo použití pri neplatení nájomného/. Po 

odrátaní týchto súm rozdiel činí -16 554,23 Eur, ktorý bol použitý na vyrovnanie rozdielov 

bežného a kapitálového rozpočtu. Po odrátaní tejto sumy od prebytku konečná suma, ktorá 

bude predmetom rezervného fondu, je 509 342,14 Eur, tak ako je uvedené v záverečnom 

účte na strane 10. 

 

Tabuľka č. 3  Hospodárenie obce v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka č.3 v Eur: 

Rozpočet Schválený rozpočet-pôvodný Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie rozpočtu  

Bežný rozpočet: 

Príjmy-obec 2 927 210 3 194 525 3 068 618 

 

             - ZŠsMŠ 14 000 14 000 19 820 

Bežné príjmy celkom 
 /vrátane ZŠsMŠ/ 2 941 210 3 208 525 3 088 438 

Výdavky-obec 778 967 1 123 284 893 769 

               -ZŠsMŠ 1 528 853 1 633 128 1 580 416 

Bežné výdavky celkom 
/vrátane ZŠsMŠ/ 

2 307 820  2 756 412 2 474 185 

Prebytok bežného  
rozpočtu 

633 390 452 113 614 253 

Kapitálový rozpočet: 

Príjmy-obec 717 750 1 207 014 20 591 

 

Výdavky-obec 987 400 1 585 123 64 299 

             -ZŠsMŠ 0 20 004 20 004 

Kapitálové výdavky celkom 
/vrátane ZŠsMŠ/ 987 400 1 605 127 84 303 

Schodok kapitálového 

rozpočtu -269 650 -398 113 -63 712 

Prebytok/schodok rozpočtu= 

BR+KR  363 740 54 000 550 541 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie 20 000 54 422 54 422 

 

Výdavkové finančné operácie 38 792 76 308 30 404 

Rozdiel – finančné operácie -18 792 -21 886 +24 018 

Výsledok hospodárenia 
BR+KR-FO 344 948 32 114 574 559 

Zdroj: Finančné výkazy obce a ZŠsMŠ Markušovce  k 31. 12. 2017 + zverejnený záverečný účet za rok 2017 
 

Obec Markušovce nemala v roku 2017, aj napriek viacerým stanoviskám k rozpočtu 

a upozorneniam z kontroly, naďalej vyriešený problém s platnosťou a účinnosťou interných 

pravidiel, ktoré by upravovali vykonávanie zmien rozpočtu obce zo strany oprávnených 

orgánov obce a tiež prípravu rozpočtu, jeho zverejňovanie a sledovanie jeho výsledkov a 

zvlášť programový rozpočet. Obec Markušovce prostredníctvom štatutára taktiež nesplnila 

prijaté opatrenia OZ pri prerokovávaní záverečného účtu za rok 2016 a dodnes nepripravila 



7 

 

nové zásady hospodárenia s majetkom obce a štatút obce, ktoré v mnohých ustanoveniach 

odporujú zákonom a sú zastaralé.  

 

1. 1. Zhodnotenie príjmov rozpočtu 
 

Na základe plnenia rozpočtu obec oproti upravenému plánu celkových príjmov 4 469 961,- 

Eur dosiahla v roku 2017 príjmy v ume 3 163 451,- Eur, čo je 70,77 % plnenie. Z celkových 

skutočných príjmov rozpočtu obce 3 163 451,- Eur tvorili príjmy obce 3 143  631,- Eur a 

vlastné rozpočtované príjmy RO ZŠsMŠ Markušovce boli v sume 19 820,- Eur. ZŠsMŠ mala 

okrem rozpočtovaných príjmov aj mimorozpočtové príjmy z úhrad stravy v sume  111 326,- 

Eur, ktoré sa do celkového výsledku obce nepočítajú a vedú sa vo finančnom výkaze osobitne 

poslednýkrát. Od roku 2018 budú tieto príjmy súčasťou rozpočtu. 

 

Z celkových príjmov obce, vrátane príjmov ZŠsMŠ, najvyššiu sumu predstavovali príjmy 

bežného rozpočtu v sume 3 088 438,- Eur, z toho bežné príjmy obce boli 3 068 618,- Eur a 

zvyšok sú vlastné príjmy ZšsMŠ /19 820,- Eur/.  Plnenie bežných príjmov obce oproti plánu 

predstavuje 96,06 %, príjmy školy vzrástli oproti plánu na 141,57 %. Najnižšia skutočnosť sa 

dosiahla pri kapitálových príjmoch obce, kde oproti plánu /1 207 014,- Eur/ po všetkých 

zmenách rozpočtu, ktorými mali kapitálové príjmy vzrásť, obec získala len 20 591,- Eur, aj to  

väčšinu zmenou bežných normatívnych finančných prostriedkov pre ZšsMŠ na kapitálové 

finančné prostriedky určené na rekonštrukciu kotolne ZšsMŠ v sume 20 004,- Eur. Zvyšok 

kapitálových príjmov tvorili príjmy z predaja pozemkov.  Celkové plnenie kapitálového 

rozpočtu tak predstavuje len 1, 71 % oproti plánu. 100 % plnenie predstavovali príjmové 

finančné operácie, ktoré sa zmenami rozpočtu sa vedeli nastaviť najlepšie. 

 

 
Tabuľka č. 4 Skutočné príjmy rozpočtu za roky 2013, 2014, 2015, 2016-po oprave a 2017 

Príjmy Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 

Skutočnosť 

2016 po oprave 

Skutočnosť 

2017 

Bežné  -obec 2 259 703 2 366 225 2 653 734 2 795 763 3 068 618 

           -ZŠsMŠ 14 024 17 548 16 238 20 202 19 820 

Bežné spolu 2 273 727 2 383 773 2 669 972 2 815 965 3 088 438 

Kapitálové 

príjmy 

22 470 4 694 150 35 806 20 591 

Príjmové 

fin.operácie 
592 33 338 16 797 30 349 54 422 

Príjmy spolu: 2 296 789 2 421 805 2 686 919 2 882 120 3 163 451 

Príjmy bez 

fin.operácií 
2 296 197 2 388 467 2 670 122 2 851 771  3 109 029 

 Zdroj: Záverečné účty obce Markušovce 2013-2017 a finančné výkazy za roky 2013-2017+vlastné výpočty 
 

 

Z tabuľky č. 4 vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2013-2016  príjmy obce 

celkom /bez finančných operácii, aj s nimi/ majú rastúci trend. 
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Tab. č. 5 Prehľad niektorých druhov  bežných príjmov /len obec/ za roky 2013-2017 v Eur 

Príjmy Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 
Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť 

2017 

Granty a 

transféry celkom 
1 237 657 1 287 226 1 450 385 1 412 441 1 618 985 

Daňové príjmy 920 872 969 930 1 093 418 1 267 802 1 337 547 

- z nich 

podielové dane 
806 462 889 329 1 008 292 1 141 163 1 245 413 

- daň z 

nehnuteľnosti 
71 815 38 036 42 056 79 143 51 913 

- poplatok za KO 

a drobný 

stavebný odpad 

40 608 41 347 41 685 46 311 38 670 

Nedaňové 

príjmy 
104 268 109 069 109 931 115 520 112 086 

Zdroj: Finančné výkazy obce Obce Markušovce za roky 2013-2016 o plnení rozpočtu 
 

Z rozboru plnenia celkových príjmov obce uvedených v záverečnom účte a z tabuľky č. 5 

vyplýva, že z bežných príjmov najvyšší podiel tvorili granty a transféry, po nich daňové 

príjmy a nakoniec nedaňové príjmy. Z daňových príjmov rástli iba podielové dane, ktoré majú 

rastúci trend za posledných 5 rokov. Daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad a tiež nedaňové príjmy v porovnaní s rokom 2016 boli nižšie, čo je 

negatívny jav. Svedčí o tom aj rast pohľadávok. Nedaňové príjmy sú v textovej časti 

rozdelené na 2 skupiny. Nie je jasný dôvod prečo, keďže pri schvaľovaní rozpočtu takéto 

členenie nebolo realizované. Nie je tak delená ani príloha č.1. 

 

Z grantov a transférov najvyšší príjem predstavoval príjem od Okresného úradu Košice –     

odbor školstva na prenesený výkon štátnej správy, ktorý pozostával z viacerých príspevkov, 

ktorý mal taktiež rastúci trend, najmä z dôvodu nárastu mzdových prostriedkov pre učiteľov 

na prenesený výkon štátu.. Ďalšie vysoké dotácie obec dostala na príspevok žiakom  zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia,  na stravu, školské potreby, na osobitného príjemcu.         

 

 

1. 2 Zhodnotenie výdavkov rozpočtu obce 

 

Zhodnotenie bežných výdavkov obce uvedené v záverečnom účte obsahuje súhrnné údaje     

za niektoré ekonomické kategórie rozpočtovej klasifikácie v podobe, ktorá nebola prijatá, t. j. 

údaje celkom o mzdách, odvodoch, tovaroch, výdavkoch na transféry. Overiť správnosť 

z takto uvedených údajov v záverečnom účte a predložených podkladov sa nedala zistiť. 

Schválený rozpočet, aj po zmenách, obsahuje údaje o rozpočtových položkách rozdelené 

podľa funkčnej klasifikácie. Presné plnenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej podobe 

plnenia rozpočtu obce za rok 2017, v prílohe č. 2. Na jej základe bol vypracovaný prehľad 

čerpania miezd podľa funkčnej klasifikácie v porovnaní so schváleným plánom na začiatku 

roka a po zmenách vykonaných v priebehu roka 2017.  Uvedením plánovaných a skutočných 

výdavkov a ich porovnaním v záverečnom účte, ako aj v položkovom rozpočte v tabuľkovej 

podobe bolo zistené, že niektoré položky rozpočtu boli aj napriek 11. zmenám rozpočtu 

čerpané vo vyššej sume ako bol rozpočet schválený a plánovaný, na čo obec nemala 

oprávnenie a svedčí to  o nedôslednej alebo formálnej finančnej kontrole alebo o nepochopení 
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zmyslu finančnej kontroly. Týka sa to najmä mzdových prostriedkov, odvodov /tabuľka č.6 

údaje za mzdy za aktivačné práce a TSP sú spolu s odvodmi/, bežných transférov. Obec 

dostáva dotáciu vo forme refundácie výdavkov s 2-3 mesačným sklzom. Za rok 2017 obec 

nemala zaplatené za mzdy a odvody zamestnancov od štátu v sume 7 404,57 Eur. Príjem bude 

až v roku 2018. Čerpanie výdavkov u niektorých položiek vykazuje nulový stav. 

 

 
 

 

   

Tabuľka č. 6 Prehľad čerpania miezd podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017

Schválený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet 

po 

zmenách Skutočnosť

Schválený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet po 

zmenách Skutočnosť

0111 Výdavky ver. 

správy 150000 150000 156090,3 57072 57072 59215,99

Odmeny poslancom 7500 7500 5349,2

Odmeny na dohodu 

pre obec 1000 1000 222,73

odchodné 2160 2160 0

odchodné 2905 2905 0

odmena skladníka 180 180 297,5

0112 Fin. a rozp. 

oblasť 8000 9000 7572,67 2796 3146 2277,49

0133 Matrika

kód zdroja 41 0 4000 4 557,16 0 1398 1605,26

kód zdroja 111 6600 6600 6510,97 2306,7 2306,7 1996,43

0133 REGOB 111 4000 0 0 1398 0 0

0443 Stav. Úrad, 

živ. Prostr.

kód zdroja 41 6400 6400 5389,17 2236,4 2236,4 1810,41

kód zdroja 111 2800 2800 3430,47 1328 1328 1198,14

0520 Nakladanie         

s odp. vodami 6200 6200 4715,92 2168 2168 1605,81

0412 MOS a 

podpora reg. a 

miestnej zam. 20596 20596 38 428,17

Zásobovanie vodou 1400 1400 940,45 489,3 489,3 509,76

10405 Ďalšie 

dávky soc. zab. 1500 1500 1386,31 150 525 484,57

0950 TSP+TP 0 31260,24 23654,13

Spolu: 221241 253501,2 258545,2 69944,4 70669,4 70703,86

Zdroj: Plnenie rozpočtu za rok 2017+vlastný výpočet

Funkčná klasifikácia

Položka 611 Mzdy Položka 62 Odvody
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Kontrolou niektorých údajov z tabuľky č. 6 bolo zistené nesprávne účtovanie  a vykazovanie 

mzdových výdavkov podľa kódov zdroja a ich nesúlad s prijatou dotáciou.  Negatívne možno 

hodnotiť aj   nárast výdavkov na zamestnancov v časti rozpočtu funkčná klasifikácia 0111 

výdavky verejnej správy, kde došlo k nárastu miezd zo 150 000,- Eur na 156 090,- Eur a tiež 

odvodov a  funkčná klasifikácia 0412, týkajúci sa MOS a podpory regionálnej miestnej 

zamestnanosti, kde z plánovaných 20 596,- Eur bolo vyčerpaných 50 960,- Eur a to uzatvá-

raním zmlúv s úradom práce bez predchádzajúceho súhlasu OZ a v rozpore s platnými 

zásadami hospodárenia obce.  Rast zamestnancov v tejto oblasti súvisel s rastom počtu ľudí 

na aktivačné práce a iné služby, o ktorých efektívnosti a hospodárnosti je možné pochybovať. 

Obec nedokázala využiť rast príjmov  u týchto občanov z titulu aktivity na úhradu nedoplat-

kov za minulé roky, najmä  za odpad a vodu.  

 

Porovnaním mzdových nákladov z rekapitulácie miezd obci narástol hrubý príjem zamest-

nancov  z roku 2016 v sume 213 878,- Eur na hrubý príjem 255 141,- Eur za rok 2017 , čo je 

rast o 41 263,- Eur. S rastom miezd rástli i ďalšie výdavky súvisiace so zamestnávaním – 

odvody zamestnávateľa  za rok 2016 boli 73 835,- , rok 2017 už 88 291,- Eur, nárast je viac   

o 14 456,- Eur. 

 

                                                                                                                                                   

Tabuľka č. 7  Výdavky rozpočtu za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 v Eur 
Výdavky Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť 

2017 

Plán 2017 po 

zmenách 
Bežné – obec 
 

536 407 602 635 714 383 787 381 893 769 1 123 284 

               

ZŠsMŠ  
 

1 266 419 1 388 480 1 403 991 1 444 651 1 580 416 1 633 128 

Bežné spolu 
 

1 802 826 1 991 115 2 118 374 2 232 032 2 474 185 2 756 412 

Kapitálové-        

- obec 
 

166 967 262 689  62 741 131 835 64 299 1 585 123 

-   ZŠsMŠ 0 0 0 37 745 20 004 20 004 

Kapitálové 

spolu 
166 967 262 689 62 741 169 580 84 303 1 605 127 

Výdavkové 

fin.operácie 34 680 35 091 35  094 39 469 30 404 76 308 

Výdavky 

spolu: 2 004 473 2 288 895 2 216 209 2 441 081 2 558 892 4 437 847 

Výdavky bez 

fin.operácií 
1 969 793 2 253 804 2 181 115 2 401 612 2 558 488 4 361 539 

Zdroj: Záverečné účty Obce Markušovce za roky 2013-2017 a finančné výkazy obce a ZšsMŠ za roky 2013-

2017 
 

 

Porovnaním plánovaných výdavkoch obce po zmenách a skutočnosti za rok 2017 v tabuľke č. 

7 možno konštatovať, že čerpanie celkových výdavkov, t. j. vrátane výdavkových finančných 

operácií, bolo oproti plánu nižšie o 1 878 655,- Eur. Z toho skutočné bežné výdavky obce, 

vrátane ZšsMŠ, boli nižšie o 282 227,- Eur,. Najviac sa nenaplnili kapitálové výdavky obce, 

ktoré vrátane kapitálových výdavkov ZŠsMŠ boli nižšie o 1 520 824,- Eur a výdavkové 

finančné operácie boli nižšie o 45 904,- Eur.  
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom celkové výdavky vrátane finančných operácii narástli 

o 117 811,- Eur Eur, z toho rástli iba bežné výdavky o 242 153,- Eur /aj v obci, aj v ZšsMŠ/. 

Pokles je zaznamenaný u kapitálových výdavkov o 85 277,- Eur, aj výdavkových finančných 

operácií o 9 065,- Eur. Pri sledovaní vývoja výdavkov za posledných 5 rokov rastúci trend je 

iba u bežných výdavkov. Kapitálové výdavky, aj výdavkové finančné operácie sa vyvíjajú 

nerovnomerne, t.j. raz je rast, inokedy pokles. 

 

1. 3. Zhodnotenie výdavkov ZŠsMŠ Markušovce 
 

Výdavky ZŠsMŠ Markušovce, jedinej rozpočtovej organizácie obce Markušovce, ktoré sú 

súčasťou rozpočtu obce Markušovce, boli v roku 2017 naplánované po všetkých zmenách 

rozpočtu ako bežné v sume 1 633 128,- Eur, a kapitálové výdavky  v sume 20 004,- Eur  

z dôvodu dokončenia prebiehajúcej rekonštrukcie kotolne ZŠsMŠ, začatej v roku 2015. Spolu  

to bola suma 1 653 132,- Eur. Skutočnosť rozpočtu bola v sume 1 600 420,- Eur, čo je oproti 

plánu suma nižšia o 52 712,- Eur . Pokles nastal len u bežných výdavkov.  Skutočné 

rozpočtované výdavky rozpočtovej organizácie predstavovali zo všetkých výdavkov obce 

62,54 %. Výdavky sa týkali najmä preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného 

školstva, sociálnej pomoci – na stravu a učebné pomôcky, hradené prevažne  z príjmov štátu a 

originálnych kompetencií obce týkajúce sa materskej škôlky, školského klubu detí a školskej 

jedálne, ktoré boli z väčšej časti hradené z podielových daní obce v sume 191 318,- Eur,        

zo štátu – dotácia pre materské školy 3 100,-  a z vlastných zdrojov školy získaných z platieb 

na základe prijatých VZN alebo využitie majetku školy či preplatkov  za minulé roky v sume 

16 508,- Eur. Rozdiel v použití vlastných zdrojov /3 312,15 Eur-2148 štátne=1 164,15 Eur/ si 

obec ponechala.na svojom účte.  Okrem rozpočtovaných výdavkov ZšsMŠ minula 111 325,87 

Eur  z mimorozpočtových zdrojov-z úhrad stravy. 

 

Prehľad plánovaných a skutočných výdavkov za rok 2017 a roky 2016, 2015, 2014, 2013 

uvádzam v nasledujúcej tabuľke. 

  
Tabuľka č. 8 Bežné výdavky ZŠsMŠ týkajúce sa originálnych kompetencií za roky 2013-2017 bez dotácie štátu 

Výdavky 

ZŠsMŠ 

originálne 

Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť 

2017 

Plán 2017 

po zmenách 

Materská škola 77 564 81 665 105 963 96 026 102 430 107 270 
Školský klub 

detí 
19 736 17 412 14 227 17 229 15 030 15 090 

Školská jedáleň 74 446 80 252 78 812 88 170 90 467 90 625 
Spolu originálne 

kompetencie 
171 746 179 329 199 002 201 423 207 927 212 985 

Zdroj: Záverečné účty obce za roky 2013-2016 a plnenia rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce v tab.podobe 

2013-2017 
 

 

1. 4. Zhodnotenie výsledku hospodárenia 
 

Kladný výsledok hospodárenia /prebytok/ je možné hodnotiť pozitívne. Pozitívne však 

nemožno hodnotiť výsledky dosiahnutia prebytku, najmä nezrealizovanie naplánovaných 

bežných výdavkov, napr. údržba požiarnej zbrojnice, nákup kompostérov, ktoré záviseli aj od 

dosiahnutia príjmov na ne, čo sa v obci v roku 2017 nepodarilo zabezpečiť, tiež prekročenie 

mzdových výdavkov, vrátane odvodov, nezrealizovanie naplánovaných investícií v roku 

2017,   najmä dokončenie začatých stavieb ako je futbalové ihrisko, hokejové ihrisko, schody 

ku kostolu, odloženie začatia výstavby kanalizácie. Veľká časť kapitálových výdavkov bola 
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použitá na projektové dokumentácie, ktorých realizácia sa v roku 2017 neuskutočnila a je 

otázna aj v najbližších rokoch z dôvodu náročnosti výdavkov naraz a ich schopnosti splácať 

obcou tak, aby sa obec neodstala do nútenej správy. 

 

Pozitívne nemožno hodnotiť ani výdavky na verejné obstarávanie na projekt zníženia 

energetickej náročnosti MŠ, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017, hoci obec nemala v roku 2017 

pozitívny výsledok podania projektu, ktorý nemá doteraz. 

 
Tabuľka č. 9  Výsledok hospodárenia za roky 2013-2017 v Eur 

 

 
Skutočnosť 

2013 

Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 

Skutočnosť 

2016 po 

oprave 

Skutočnosť 

2017 

Prebytok 

bežného 

rozpočtu 

470 901 392 659 551 598 583 934 614 253 

Schodok 

kapitálového 

rozpočtu 

-144 497 -257 995 -62 591 -133 774 -63 712 

Prebytok/schodok 

rozpočtu= 

BR+KR  

326 404 134 664 489 007 +450 160 +550 541 

rozdiel fin. 

operácie 
-34 088 - 1 753 - 18 298 - 9 121 +24 018 

Vylúčené z pre-

bytku nevyčer-

pané prostr. 

ŠR+cudzie 

zdroje 

-36 370 - 16 522 - 25 911 -13 850 -65 217 

Prebytok/schodok 

rozpočtu –zdroj 

RF 

+255 946 +116 389 +444 798 427 189 509 342 

Zdroj: Záverečné účty za roky 2013-2017 + vlastné zistené údaje 

 

 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2017 
Aktíva, t. j. majetok spolu, krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky             

k 31. 12. 2017 oproti začiatku obdobia stúpol z 9 591 592,- Eur, na 10 073 236,- Eur., t.j. 

o 481 644,- Eur.  K celkovému nárastu najviac prispel nárast obežného majetku. Z toho 

najviac vzrástol stav finančných účtov, k čomu prispel predovšetkým prebytok rozpočtu 

z minulého roka zaradený do rezervného fondu, ktorý sa v roku 2017 nečerpal. 

 

Oproti minulému roku je stav dlhodobého nehmotného majetku aj dlhodobého hmotného 

majetku nižší, čo je spôsobené rastom odpisov a nepribúdaním nových skončených investícií 

napriek ich plánovaniu. Obec Markušovce naďalej vykazuje vysoký stav na účte 042 - 

Obstaranie hmotného majetku, kde sa sledujú náklady na všetky začaté a nedokončené 

investície.  Stav k 31. 12. 2016  predstavuje suma 351 909,- Eur , stav k 31. 12. 2017 je opäť 

zvýšený na 406 558,- Eur, o čom svedčí aj suma kapitálového rozpočtu obce, ktorá bola 

väčšinou použitá na projektové dokumentácie, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny investícii. 

Uvedená skutočnosť nie je záležitosťou posledného roka. Vysoký stav obstarania nesvedčí      

o hospodárnom a efektívnom využití finančných prostriedkov. Niekedy je menej viac. Radšej  

jedna dokončená investícia ako 10 začatých a neukončených.  
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Stav krátkodobých pohľadávok /budúcich príjmov/ podľa súvahy predstavuje v brutto vyjad-

rení 384 203,- Eur, po korekcii netto suma je 153 924,- Eur. Pre prehľadnosť uvádzam stav 

pohľadávok o rok skôr, k 31. 12. 2016, kde v brutto vyjadrení bol stav krátkodobých pohľa-

dávok nižší /374 042,- Eur/, po úprave, t. j. výpočte opravných položiek netto suma bola 

vyššia 176 446,- Eur, čo znamená, že obci Markušovce  pohľadávky stúpli, avšak klesá ich 

vymožiteľnosť, čo je pre príjmovú časť rozpočtu zlý signál do budúcnosti. Z údajov uvede-

ných pri rozbore plnenia príjmov obce za rok 2017, najvyššie pohľadávky brutto obec eviduje 

pri dani z nehnuteľnosti v sume 184 157,- Eur, z toho najviac pri dani zo stavieb -  167 158,- 

Eur. Druhou najväčšou skupinou sú pohľadávky za komunálny dopad a drobný stavebný 

odpad. K 31. 12. 2017 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a stavebný odpad         

v sume 113 381,- Eur, väčšina pohľadávok je voči FO. 

 

Stav záväzkov sa oproti minulému roku tiež zvýšil zo 617 861,- Eur na  648 401,- Eur, rozdiel 

je +30 540,- Eur. Zo štruktúry záväzkov uvedených v pasívach v časti VI. záverečného účtu 

sumu 543 724,- Eur predstavujú dlhodobé záväzky, t.j. so splatnosťou viac ako jeden rok. 

Okrem úveru voči ŠFRB obec eviduje záväzky voči občanom z dôvodu vybratej zábezpeky 

na byty. V porovnaní s minulým rokom u dlhodobých záväzkov došlo k ich zníženiu, najmä   

z dôvodu úhrad úverov. Krátkodobé záväzky v porovnaní s minulým rokom stúpli z 39 967,- 

Eur na 82 469,- Eur. Z ostatných záväzkov k 31. 12. 2017 okrem záväzkov voči 

zamestnancom a organizáciám štátu /SP, ZP, daňový úrad/ z titulu výplaty za december 

v januári,  obec vykazuje záväzky voči dodávateľom, ktorých faktúry prišli až v novom roku, 

kedy sa nedali uhradiť, záväzky v sume 9 262,- Eur a voči ZšsMŠ ako vrátené nevyčerpané 

štátne prostriedky.  

 

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2017 

 

Celkovou sumou dlhu obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

§ 17, ods. 7 sa rozumie na účely tohto zákona súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 

návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľ-

ských záväzkov obce. Zo sumy záväzkov uvedenej v záverečnom účte v časti PASÍVA– 

celkom  v hodnote 648 401,33 Eur /údaj v časti 7 nie je uvedený v súlade s údajmi v súvahe   

k 31. 12. 2017/,  do celkovej sumy dlhu v zmysle zákona nespadá žiaden záväzok voči 

bankám . V roku 2017 došlo k splateniu úveru  v sume 5 195,39 Eur uzatvoreného s OTP 

Bankou  na spolufinancovanie výstavby 30 b.j. v rómskej osade Jareček, Záväzok voči 

Štátnemu fondu rozvoja bývania  v sume istiny  493 504,99 Eur v zmysle § 17, odst. 8 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu nezapočítava /je 

potrebné opraviť údaj v záverečnom účte, kde bola uvedená mylná platba v sume 542 721,23/. 

Napriek tomu je potrebné dlh voči ŠFRB brať do úvahy, pretože ho je potrebné splatiť a mať 

na splátky a úrok vyčlenené financie každý rok.  Momentálne celkový dlh obce možno 

hodnotiť kladne. 

 

Tabuľka č. 10. Sumu ročných splátok úveru a úrokov v roku 2017 a splatnosť úverov 

Úver Splátka istiny Splátka úroku Spolu splátka Splatnosť úveru 

OTP Banka                                                  

 5 195,39 7,23 5 202,62 25. 06. 2017 

ŠFRB 25 208,59 5 142,77 30 351,36 17. 09. 2035 

Spolu: 30 403,98 5 150,00 35 553,98  

Zdroj: Záverečný účet za rok 2017 a ročný výpis ŠFRB-rok 2017 
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Na základe novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 

Z.z., § 17, ods. 6b/ platnej od minulého roka, pri výpočte sumy splátok návratných zdrojov 

financovania, vrátane úhrady výnosov suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských 

úverov nesmie prekročiť   v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci z rozpočtu subjektu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu. Tak to je aj uvedené na strane 13 v bode b/. Kontrolou bolo zistené, že 

suma 25 % bola vyrátaná z celkovej sumy bežných príjmov rozpočtového roka bez odrátania 

dotácií, ktoré sa na splátky  návratných zdrojov nemôžu používať. Z toho dôvodu údaj 

uvedený v záverečnom účte v časti 7 nemožno považovať za pravdivý.  

 

Skutočné bežné príjmy za rok 2016 predstavovali sumu  2 815 965,05 Eur.  Z toho dotácie 

predstavovali čiastku 1 412 440,51 Eur. Rozdiel v sume 1403 524,54 Eur je údaj, ktorý tvorí 

základ pre výpočet 25 % skutočných bežných príjmov, čo je v skutočnosti suma 350 881,14 

Eur. Táto suma v roku 2017 nebola prekročená pri splátkach návratných zdrojov 

financovania. Celkové splátky dlhu, vrátané úrokov za rok 2017, predstavovali sumu   

35 553,98 Eur /viď tab. č. 8/. 
 

 

4. ZÁVER 

 
Návrh záverečného účtu Obce Markušovce 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 Markušovce 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 na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. Údaje 

uvedené v zverejnenom záverečnom účte nie sú všetky v súlade s údajmi vo finančných 

výkazoch obce. Nie vždy je súlad údajov uvedených v záverečnom účte s údajmi v tabuľkovej 

podobe. 

 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 bola overená audítorom v súlade so všeobecne-

záväznými právnymi predpismi. 

 

 

V Markušovciach 20. 6. 2018 

 

Ing. Františka Šteinerová 

hlavná kontrolórka Obce Markušovce 

 


