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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 2022 – 2024  
 

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.)  

v y p r a c u v á v a m 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Markušovce na roky 2022 – 2024.  
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (ďalej len „odborné 

stanovisko“) bolo spracované na základe vyveseného návrhu rozpočtu na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023-2024 na úradnej tabuli obce a zverejneného na webovom sídle 

obce, vrátane  návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou 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 

Podľa § 9, odst. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.je rozpočet obce základom 

finančného hospodárenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Podľa § 

9, odst. 5 daného zákona, postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového 

hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania 

medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje 

osobitný zákon, ktorým je zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Od roku 2006, počnúc rokom 2007 /§21/ je obec povinná v zmysle zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostaviť rozpočet nielen na jeden 

rok, ale ako viacročný, t.j. minimálne na 3 roky, ktorý sa považuje za strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky obce. 

 

1.1. Súlad/nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

A. Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
-  Návrh rozpočtu vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, 
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v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom  žijúcim na území obce vyplývajúce pre 

ne zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných 

nariadení  obce, ako aj  zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu 

obce-dotácie a granty /§4, odst. 3/. 

- Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie obce /ZšsMŠ 

Markušovce/§4, odst.4/. 

- Návrh rozpočtu obce obsahuje zámery a ciele /programový rozpočet/,  ktoré bude obec 

realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Obec Markušovce má viac ako 2000 obyvateľov, preto 

je povinná dodržiavať pri zostavovaní rozpočtu aj toto pravidlo /§4, odst.5/. Keďže sa dané 

pravidlo dlhé roky nedodržiavalo, možno daný krok hodnotiť pozitívne. Programová štruktúra 

rozpočtu obce zodpovedá programovej štruktúre odporúčanej metodickým pokynom pre 

zostavovanie rozpočtov územnej samosprávy zverejnenej na stránke ministerstva financií SR. 

- Rozpočet obce je zostavený ako viacročný. Viacročný rozpočet /aj programový/ obsahuje 

údaje najmenej na tri rozpočtové roky /§9, odst.1/. Návrh rozpočtu je spracovaný v členení na: 

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok – rok 2022,  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2023, 

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

2024. 

- Súčasťou viacročného rozpočtu v tabuľkovej podobe sú aj údaje podľa osobitného predpisu-

ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti /§9, odst.2/.  

- Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet na rok 2022 /§9, odst.3/. 

- 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 záväzné ukazovatele je možné meniť len 

v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch. 
- Návrh rozpočtu výnosu dane z príjmov FO vychádza zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpoč-

tovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p., a z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Rozpočet verejnej 

správy SR na roky 2022-2024 v čase zostavenia návrhu rozpočtu obce Markušovce ešte nebol 

schválený. /§10, odst.1/. V čase prípravy rozpočtu zrejme neboli známe ani údaje o podielo-

vých daniach, keďže zverejnená suma je oveľa vyššia.  

- Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia /v príjmovej časti/: 

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

drobné stavebné odpady 

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

zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  /§10, odst.1/ 

-  Členenie rozpočtu /v tabuľkovej podobe/ na rok 2022, aj na ďalšie 2 roky je dodržané /§ 10  

ods. 3/ , t.j. rozpočet sa člení na: 

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

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

c/ finančné operácie. 

- Návrh rozpočtu  je predložený na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej 

kategórie ekonomickej klasifikácie-podľa príručky na zostavenie rozpočtu je to trojmiestny 

kód končiaci dvoma nulami-viď rozpočet ZŠsMŠ Markušovce. Návrh rozpočtu obce je ešte 

podrobnejší, členený na rozpočtové položky /§ 10, odst. 4/. Obec stále nemá prijaté žiadne 

pravidlá rozpočtového procesu v obci a v jej zriadenej organizácií, okrem zásad o hospodárení 

s majetkom obce, článku 39. 
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- Podľa úplného znenia opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 

2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení ďalších opatrení, čl. 1, 

ods.3 ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a 

výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu 

a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy,  

b) finančných operácií s finančnými aktívami podľa § 4 ods. 7 zákona,  

c) pohybov na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. 

Podľa článku1, odst. 4 Ekonomická klasifikácia v súlade s § 8 ods. 4 zákona vymedzuje  

a) bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby a materiál 

určený na spotrebu,  

b) kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie 

hmotného majetku a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných rezerv a 

mobilizačných rezerv.  

- Podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024  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 rozpoč-

tovej 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 2022-2024 podľa funkčnej klasifikácie a podľa kódov zdrojov. 

Niektoré položky boli oproti minulému roku upresnené. 

- Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 zohľadňuje ustanovenia § 10, ods.  7, podľa ktorého sa 

rozpočet obce podľa § 10, ods. 3 zostavuje ako celok vyrovnaný alebo prebytkový. Návrh 

rozpočtu na roky 2022-2024 ako celku, t.j. vrátane finančných operácií, je zostavený ako 

prebytkový za všetky 3 roky, t.j. celkové príjmy sú vyššie ako celkové výdavky. 

- Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bez finančných operácií, ktoré nevstupujú do 

hospodárskeho výsledku obce – prebytku alebo schodku v zmysle § 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je zostavený za rok 2022 ako schodkový –  

-805 375,- Eur, tento schodok je spôsobený vyšším rozdielom, ako je prebytok bežného 

rozpočtu , z ktorého môžu byť hradené kapitálové výdavky, čo je v súlade s § 10, odst.7 štvrtá 

veta: Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 

zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 

rozpočtovom roku.  

- Okrem vyššie uvedených kritérií návrh rozpočtu obce spĺňa na základe pokračujúcich 

ustanovení  § 10, ods. 7 aj ďalšie kritéria: 

a/ bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo všetkých troch rokoch /vo výdavkoch 

bežného rozpočtu sa uvažuje aj s použitím účelovo určených prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu EÚ,. 

b/ kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový po všetky tri roky s tým, že okrem 

prebytku bežného rozpočtu sa uvažuje v roku 2022 aj so zostatkami v rezervnom fonde, roky 

2023,2024 stačí na krytie kapitálového schodku prebytok bežného rozpočtu s tým, že 

investovanie bude minimálne, len 15.000,- ročne. 

 

B. Ústavný zákon 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 2021 /pôvodný, nie po úpravách 

a zmenách, ktorý je podkladom pri čerpaní 1/12 v prípade rozpočtového provizória/, údaje o 
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očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /roka 2021/ a údaje o skutočnom plnení 

rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky /rok  2019, 2020/ a údaje na nasledujúce 2 

roky po roku 2022, t.j. na rok 2023, 2024.  Údaje za rok 2018 sú naviac. 

 

C. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
- návrh rozpočtu obce bol pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 07. 12. 2021. Lehota zverejnenia najmenej 15 dní 

uplynula 22. 12. 2021 o 24.00 hod. /§ 9, odst.2/. 

 

1.2. Súlad/nesúlad so strategickými dokumentami obce 
Návrh rozpočtu obce na 3 roky nie je úplne v súlade s programom rozvoja obce Markušovce 

na roky 2021-2027. Napriek tomu, že program rozvoja obce má zadefinované v realizačnej 

a finančnej časti aktivity, ktoré boli schválené, tieto najmä v rokoch 2023,2024 nie sú nikde 

zadefinované. Nie je ani súlad so sumami uvedenými v programe a v rozpočte. V rozpočte sú 

niektoré výdavky vyššie. 

 

1.3. Súlad/nesúlad s internými pravidlami obce 

A. Zásady hospodárenia s majetkom obce Markušovce 
Prijaté zásady hospodárenia obce Markušovce schválené dňa 20.3.2019 /uznesenie 

č.7/2019/a potvrdené uznesením č. 22/2019 zo dňa 17. 4. 2019: 

- článok 39, ods. 1 podľa ktorého základom finančného hospodárenia okrem rozpočtu je aj 

programový rozpočet-súlad, 

- článok 39, odst.2, podľa ktorého súčasťou návrhu rozpočtu má byť  aj priložený komentár, 

z ktorého musí byť jasné, na základe akého zákona, VZN, internej normy, zmluvy sú napláno-

vané príjmy či výdavky rozpočtu. Pri rozpočtových položkách, ktoré zahŕňajú viacero výdav-

kov, musí byť účel jasný a konkrétny, napr. nákup inventáru, údržba, služby a pod. Toto nie je 

vždy dodržané, z priloženého komentára sa najmä pri výdavkoch nedá zistiť, na základe čoho 

boli naplánované. 

- článok 39, odst. 3, podľa ktorého mzdové položky v návrhu rozpočtu musia byť rozčlenené 

na základný plat, osobitný príplatok, odmeny, príplatky za nadčas s určením počtu 

zamestnancov a úväzkov, na ktorých sú mzdy plánované /nesúlad/. Takáto informácia sa z 

návrhu rozpočtu nedá vždy zistiť.  

- V § 40 zásad hospodárenia s majetkom obce má obec zadefinované aj schvaľovanie 

podmienok zmlúv obecným zastupiteľstvom. Mnohé boli podpísané bez ich vedomia. Návrh 

rozpočtu na roky 2022-2024 obsahuje aj také výdavky, ktoré neboli v roku 2021 schválené a 

majú pokračovať v ďalších rokoch, čím obec porušuje § 19, odst. 5, zákona č. 523/2004 Z.z., 

podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom 

roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú 

nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku, 

podľa § 19, ods. 4 štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa 

verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, ako zodpovedá rozsahu plnenia úloh 

zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy-podľa predpokladaného plnenia rozpočtu za 

rok 2021 tomu tak nie je. 

 

B. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ Obce Markušovce 
Návrh rozpočtu zohľadňuje odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa nových zásad 

odmeňovania prijatých dňa 20.3.2019 uznesením č. 11/2019. Z dôvodu navýšenia priemernej 
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mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021 je potrebné sledovať aktuálnu sumu, ktorá bude 

zrejme v roku 2022 rásť a z toho dôvodu aj odmeny poslancov. 

 

C. VZN a prijaté uznesenia 

- V programovom rozpočte v komentári k príjmom 2.8. za znečistenie ovzdušia je uvedené 

nesprávne VZN na základe ktorého sa má príjem vyberať. VZN č. 2/2005 o ovzduší 

a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia bolo zrušené 23.07.2019 

a nahradené novým VZN č.1/2019 účinným od 24. 07. 2019, ktorým sa menia aj sadzby za 

znečistenie. Za nedostatok považujem situáciu, že aj napriek novému pravidlu v roku 2020 

neboli vykázané žiadne príjmy /neboli vystavené ani žiadne rozhodnutia/, vraj budú v roku 

2021, čo je nesprávny postup a v rozpore s VZN, aj s pravidlami účtovania a vykazovania 

výnosov za príslušný kalendárny rok. 

- Nastavenie výdavkových finančných operácii v položke 819002 finančná zábezpeka nie je 

v súlade s uznesením č.216/2021 z rokovania OZ konanom dňa 4. 11. 2021, ktorým bolo OZ 

schválené vrátenie finančných zábezpek do 31. 3. 2022 vyberaných pri nájomných bytoch nad 

zákonom povolenú hranicu. Suma nebola navýšená. 

 

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu 

- Návrh rozpočtu je vyhotovený správne v celých Eur, celkové sumy za jednotlivé časti 

rozpočtov sú v súlade v tabuľkovej aj programovej časti.  

- Bol zistený nesúlad niektorých údajov v tabuľkovej podobe pri vlastných príjmoch za 

ZŠsMŠ Markušovce pri sumári príjmových údajov, aj údajov obce ako celku s údajmi 

v tabuľkovej podobe ZŠsMŠ rok 2019 a predpokladané plnenie rok 2021 a tiež pri bežných 

príjmoch za rok 2018,2019 v celku, a v príjmových finančných  operáciách.  

- Podľa § 10, odst.1 zostavovanie rozpočtu obce má vychádzať predovšetkým z viacročného 

rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným 

predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy. Nedá sa povedať, že zostavenie 

rozpočtu vychádza úplne z viacročného rozpočtu schváleného v predchádzajúcom období. 

Niektoré údaje sú vyššie, iné nižšie ako boli predložené v minulom období na roky 

2022,2023. Podľa príručky MF číslo: MF/005766/2021-411na zostavenie návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2022-2024 rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2022 sú záväznými 

ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2023 a 2024 sú 

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

odôvodnených prípadoch.  

- V návrhu rozpočtu chýba legenda, v ktorej sa dajú zistiť, čo sa skrýva za číslami kódov 

zdrojov financovania, pri výdavkoch za ZŠsMŠ kódy zdrojov nie sú uvedené vôbec, ani 

v školskom rozpočte. 

-  Za nejasné považujem údaj čerpanie z príjmov ZŠ-takú položku rozpočtová klasifikácia 

nepozná /informáciu mal nahradiť kód zdroja/ a položka má byť uvedená taká, čo z toho bude 

uhradené, aký výdavok.  

- Za nesprávne považujem uvedenie kódu iba 41, čo sú vlastné zdroje pri výstavbe detského 

ihriska, kde sú výdavky rozdelené podľa spoluúčasti-majú byť rovnaké ako pri výstavbe MŠ. 

V programovom rozpočte sú kódy zdrojov správne uvedené. Sú tam aj zdroje štátu a EÚ. 

- Oproti predchádzajúcim rokom súčasťou rozpočtu obce je komentár, ktorý je uvedený pri 

programovom rozpočte, podrobnejšie v príjmovej časti, ako vo výdavkovej. Nie všetky údaje 

sú však vyplnené. Za nedostatok považujem skutočnosť, že v programovom rozpočte chýbajú 
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údaje za merateľné ukazovatele za rok 2021 a 2 predchádzajúce roky, aby sa údaje dali  

1.2.porovnať. 

 

Programové rozpočtovanie: 

 -Programové rozpočtovanie obsahuje výdavky bežné, kapitálové, aj finančné operácie 

rozdelené do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky. Obec napriek tomu, 

že je zapojená do viacerých projektov, tieto vôbec ako ďalšie členenie v zmysle usmernenia 

MF nepoužila. Pritom každý projekt je založený na programovom rozpočtovaní a je potrebné 

sledovať údaje z dôvodu poskytovania podkladov pre poskytovateľov financií. Jeho súčasťou 

je aj monitorovanie, čo najmä pri týchto projektoch je veľmi dôležité. 

- V jednom programe môžu byť všetky 3 druhy výdavkov, čo aj niekde je. Rozdelenie 

jednotlivých výdavkov nepovažujem za celkom  správne tak, aby vyjadrovalo skutočnú 

hodnotu vzhľadom na dosiahnuté ciele a merateľné ukazovatele, vrátane zodpovednosti, napr.  

- za manažment obce sú väčšinou považovaní starosta, poslanci OZ a prednosta obce, ostatní 

vedúci, ak sú.  Samostatný odborný referent zodpovedá sa svoj úsek činnosti, nie za 

manažment obce. Preto zodpovednosť p. Brajerčikovej za zabezpečenie priebežného plnenia 

definovaných rozvojových priorít obce v podprograme 1.1. manažment nie je v súlade 

s pracovnou zmluvou. Adekvátna nie je ani zodpovednosť p. Rimbalovej za plánovanie 

v podprograme 1.2. a za oblasť školstva a p. Bednarikovej za finančné riadenie. To v zmysle 

zákona o finančnej kontrole prináleží štatutárnemu orgánu obce.  

- podprogram plánovanie - výdavky súvisia s plánovaním projektov na roky 2023, 2024 nie sú 

skoro žiadne, plánovanie má byť viacročné a dopredu, obec nemá žiadne ciele na získanie 

finančných prostriedkov na dané obdobie, hoci chce realizovať viacero investičných akcií, 

pritom začína nové programovacie obdobie a stále sú nejaké výzvy na čerpanie prostriedkov 

EÚ. Aj keď má obec slušnú rezervu financií, je lepšie využíť iné zdroje a svoje použiť len na 

spoluúčasť a zvyšné ponechať naďalej ako rezervu. Plánovanie nie je len o projektoch, ale o 

všetkých strategických materiáloch, VZN, uzneseniach, o rozpočte, akciách v obci a pod. 

- nie je reálne mať tie isté výdavky naraz v programe 3 interné služby a v programe 1 

plánovanie, manažment a kontrola, konkrétne v podprograme 1.1. manažment. Za vhodnejšie 

považujem dať podprogram 3.1 činnosť orgánov samosprávy do manažmentu-program 1 

a výdavky na mzdy a chod zamestnancov OcÚ /nie všetkých/ do programu 3 interné služby 

- program 4, za zbytočné považujem vytvorenie podprogramu 4.2 občianske obrady a 4.3. 

obecné evidencie, keďže tam nie sú žiadne výdavky, ciele, zámery a merateľné ukazovatele 

môžu byť pod matričnými službami, nikde nie je zakázané mať v jednom programe viacero 

cieľov a ukazovateľov, naopak, je to prospešné 

- zámer podprogramu 5.1. bezpečnosť -  Dobre fungujúca vlastná obecná polícia vôbec 

nesúvisí s komentárom a s výdavkami, ktoré sú vyčlenené len na zdravotný dohľad a lekárske 

prehliadky. 

- podprogram 5.4. protipovodňová ochrana – je zbytočný, keďže nemá žiadne výdavky, tieto 

sú rozpočtované v prodprograme 1.2. plánovanie. Ciele, zámer a merateľné ukazovatele  

môžu byť opäť v bode 1.2. 

- podprogram 7.2. oprava, výstavba a rekonštrukcia komunikácii-cieľom na roky 2023,2024 

je celkový počet m2 rekonštruovaných miestnych komunikácii, ale nie je jasné ktorých, ani 

nie je na daný rok vyčlenená žiadna suma 

- program 8 vzdelávanie považujem za nedostatočný a nedokončený, chýbajú vyplnené 

zámery, pri školskej jedálni aj merateľné ukazovatele a výdavky spojené so stravovaním 

sú nízke-nákup potravín žiadny, ani energie. Podľa komentára v jednotlivých 

podprogramoch sú uvedené len výdavky, ktoré sú zapojené z rozpočtu obce. Podľa 



 
             Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2022-2024 

 

7 

 

metodického usmernenia MF k programovému rozpočtovaniu, programový rozpočet má 

zahŕňať aj aktivity podriadených organizácií (ich rozpočty), teda rozpočtových organizácií, 

príspevkových organizácií, resp. iných organizácií založených subjektom samosprávy, čo 

vyplýva aj z dikcie zákona č. 583/2004. V programovom rozpočte však chýbajú údaje za 

súčasnú ZŠsMŠ, vrátane súčasnej MŠ, školskej jedálne a školského klubu. Aj keď je 

komplikované dostať školské údaje do programového rozpočtu obce, sumárne údaje, vrátane 

cieľov, ukazovateľov tam mali byť. Za nelogické považujem merateľný ukazovateľ pri 

materskej škôlke v podprograme 8.1. celkový počet detí v predškolských zariadeniach, pritom 

nová MŠ má mať maximálne 88 detí. Odporúčam rozdeliť podprogram 8.1. materská škôlka, 

aj podprogram 8.4. školská jedáleň na 2. samostatné prvky z dôvodu duplicity vykazovania 

v rozpočte a poskytovania podkladov do RISAMU a tiež údaje týkajúce sa projektu MŠ 

inklúzia vyčleniť v programovom rozpočte samostatne ako prvok alebo projekt MŠ , kódy 

zdrojov nie sú v súlade s tabuľkovou časťou-časť výdavkov je pri projekte hradená štátom-

111 . Tieto údaje majú byť jasné a zrozumiteľné najmä pre ZŠsMŠ na začiatku, ale aj pre 

obec, pretože kód programu, podprogramu, projektu je prvý, ktorý sa zadáva pred ďalšími 

údajmi pri sledovaní výdavkov v rozpočte a obec ich za ZŠsMŠ nevie doplniť.  

-  Za nedomyslené považujem nastavenie príjmov a výdavkov v súvislosti s materskou 

škôlkou a školskou jedálňou v Jarečku, keďže obec stále nemá vyriešenú právnu formu, t.j. 

nie je jasné, či nová MŠ bude alebo nebude mať vlastnú právnu subjektivitu, alebo bude patriť 

pod ZŠsMŠ alebo pod obec. Takáto informácia sa v komentároch nenachádza. Podľa 

výdavkov možno len dedukovať, že nová MŠ a školská jedáleň nebudú mať žiadnu právnu 

subjektivitu a budú patriť pod obec, čo pri súčasnej nečinnosti obce v legislatívnej, aj 

organizačnej činnosti neodporúčam vzhľadom na špecifiká školstva ako takého. Je potrebné 

doriešiť aj zriaďovateľskú listinu novovzniknutej MŠ a školskej jedálne. 

V zmysle § 6, odst.2, písm. b/ zákona č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve obec zriaďuje materské školy všeobecným záväzným nariadením 

/VZN/.  Obec Markušovce nemá zatiaľ žiadne VZN týkajúce sa zriadenia materských 

škôl. 

- Od 1. januára 2021 /novelizáciou školského zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní/-

zákon 209/2019 a tiež § 6, odst.3, písm b zákona č. 596/2003 Z,z. o štátnej správe v školstve a 

v školskej samospráve v znení neskorších predpisov /zákon č.221/2019 Z.z obec má vytvárať 

podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých 

je zriaďovateľom, čo aj robí. V súčasnosti tieto deti navštevujú MŠ pri Základnej škole. Nie je 

jasné, aké deti a od kedy budú navštevovať novú MŠ v Jarečku a kto bude vyberať príjmy za 

novú MŠ v prípade detí mladších ako 5 rokov a deti, ktoré nie sú v hmotnej núdzi a akým 

pomerom sa budú deliť príjmy na stravu a na predškolskú výchovu z dotácii štátu a tiež kto 

bude mať na starosti personálne a mzdové otázky ohľadom zamestnancov novej MŠ a tiež 

nákup stravy. S tým súvisí aj ukončenie pracovného pomeru novoprijatých učiteliek do MŠ 

a stanovenie všetkých predpisov a pravidiel, ktoré tieto predškolské zariadenia majú mať 

a vedenie účtovníctva za novovytvorené subjekty. V súvislosti s tým je potrebné posilniť 

ekonomický úsek, či už v obci alebo v škole, podľa toho, komu táto kompetencia bude patriť. 

Ustanovenie za gestora programu vzdelávanie p. Ing. Kláru Rimbalovú  nepovažujem za 

najlepšie.  Projekt výstavby novej MŠ, školskej jedálne a ihriska mohli byť uvedené 

samostatne v rámci príslušných podprogramov vzdelávania. 

- Údaje kapitálových výdavkov za rok 2022 sú značne navýšené, čo je vzhľadom na 

neuskutočnenú realizáciu v minulých rokoch dosť odvážne, na roky 2023, 2024 sú zase slabo 

alebo skoro vôbec nevyplnené. 
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3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 

Z dôvodu, že záväzné sú len ukazovatele roku 2022, svoje stanovisko prioritne venujem 

tomuto roku.  

 

3.1. Príjmy rozpočtu 

- Pri porovnaní plánovaných celkových príjmov /vrátane príjmových finančných operácií/    

za rok 2022 v sume 5 565 642,- Eur so schválenými plánovanými celkovými príjmami za rok 

2021 v sume 4 574 782,19,- Eur, a s predpokladanými príjmami v sume 4.041 760,- Eur za 

rok 2021, obec uvažuje so značným navýšením celkových príjmov na rok 2022 /oproti realite 

roku 2021 viac ako 1 500 000,- Eur. K nárastu prispeli najmä príjmové finančné operácie, kde 

sa ráta so zapojením rezervného fondu na investície. Ostatné roky ráta s oveľa nižšími 

príjmami, podobné ako v roku 2020.  

 

A. Bežné príjmy rozpočtu /len obce/ 

- Z bežných príjmov rozpočtu z jednotlivých druhov príjmov najvyššiu sumu ako aj po minulé 

roky predstavujú dotácie a granty, ktoré pribúdajú so zapájaním sa do stále nových projektov, 

so zmenou zákonov a s novými udalosťami. Veľkú časť dotácií predstavujú najmä dotácie na 

prenesený výkon štátnej správy, ktorú obec musí vykonávať v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC najmä v oblasti 

školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, sociálnej 

pomoci, matriky, vedenia registrov. Súčasťou sú aj dotácie na projekty, o ktorých OZ 

nerozhodlo OZ –nie všetko je 100 % hradené štátom /granty z úradu práce na zamestnávanie, 

projekt MŠ-inklúzia, nový projekt zamestnávania TSP, TP, odborní pracovníci komunitného 

centra/.  

- Z návrhu rozpočtu – transfer pre školstvo sa nedá zistiť, čo je v danej sume-bližšie rozpočet 

ZŠsMŠ. Z návrhu rozpočtu sa nedá zistiť počet detí a finančné povinnosti s tým spojené pre 

predprimárne vzdelávanie, ktoré je od 1. 1. 2021 povinné. 

- Upozorňujem vedenie obce aj na zákon č. 596/2003 Z.z., § 18, odst. 3, podľa ktorého je 

zriaďovateľ povinný žiadať o zmenu v sieti školských zariadení do 31. marca kalendárneho 

roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. V zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o zriadení rozpočtových organizácii rozhoduje 

OZ. Aj všeobecné záväzné nariadenie o zriadení MŠ schvaľuje OZ. Podľa podkladov so 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku odoslanej 18.4.2017, na základe 

ktorej bol príspevok na výstavbu novej MŠ poskytnutý, celý objekt materskej školy má byť 

v správe obce. 

- V predloženom návrhu je oproti minulým rokom plánovaná nižšia podpora z ÚPaSV 

týkajúca sa plnenia školských povinnosti dieťaťa v ZšsMŠ i v ŠpZŠ Markušovce. Dôvod nie 

je známy. Pritom predpoklad plnenia za rok 2021 je vyšší ako je naplánované nasledujúce 

roky. 

- Bežné granty a transfery majú oproti predchádzajúcim rokom opäť rast v roku 2022, ostatné 

roky má byť pokles, čo súvisí najmä so skončením niektorých projektov a nejasnosťou 

ďalšieho financovania, napr. dotáciami na TSP, TP,MŠ inklúzia, odborní pracovníci 

komunitného centra, so skončením financovania pre špeciálne ZŠ.  
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Tabuľka č.1 Bežné príjmy obce Markušovce 2018-2024 /bez ZŠsMŠ/ 

Bežné 

príjmy 

Skutočnos

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Očakávaná  

skut. 2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 
Daňové 

príjmy 1 416 629 1 465 919 1 475 059 1 482 117 1 590 260 1 609 360 1 659 360 
Nedaňové 

príjmy   108 327    101 399    99 285 106 741 106 971    108 921 110 921 
Dotácie a 

granty 
1 624 897 

  1 743 316   1 977 592 

 

 2 021 191 

   

 2 066 180  1 792 855    1 841 355 
BP obce 

spolu: 3 149 853 3 310 634 3 551 936 3 610 049  3 763 411 3 511 136 3 611 636 

Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024 a plnenie rozpočtu 2018-2020 

s predpokladom skutočnosti rok 2021 
 

- Druhou najpočetnejšou skupinou bežných príjmov, u ktorých obec plánuje nárast každý 

plánovaný rok, je skupina daňových príjmov. Z nich najvyššiu sumu predstavujú podielové 

dane, kde sa ráta s ich rastom po všetky 3 roky. Kontrolou bolo zistené, že východiskové 

štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 pre obec Markušovce zverejnené 

na stránke Ministerstva financií SR boli stanovené priaznivejšie, ako je uvedené v návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022. V návrhu je suma 1 480 900,- Eur, podiel vyčlenený pre obec 

Markušovce je v sume 1 705 623,- Eur, rozdiel činí 224 723,- Eur v prospech obce. 

Najväčší vplyv na rast podielových daní má zrejme prepočet podľa počtu školopovinných 

detí, ktorí z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania a nahlásených údajov k 15.9. 

roku 2021 značne vzrástol. S vyššou sumou sa dá rátať aj v nasledujúcich rokoch, neistota je 

vo výške po zavedení daňovej reformy, kde sa ráta s poklesom podielových daní pre obce 

a mestá a VÚC a avízovanej zmene prepočtu podielových daní a tiež ich výška bude závisieť 

od vývoja týchto príjmov v štáte. Otázne je, ako sa to dotkne nás konkrétne. Riziko v napĺňaní 

vlastných príjmov vidím aj pri výbere miestnych daní a poplatkov. Tu má obec najväčšie 

rezervy. Napriek pribúdajúcim stavbám daň zo stavieb nerastie. Obec nedostatočne využíva aj 

možnosti v zmysle prijatých VZN ohľadom verejného priestranstva.  

- Poslednou skupinou bežných príjmov sú nedaňové príjmy  Táto skupina oproti očakávanej 

skutočnosti roku 2021 má tiež rásť, ale len mierne. Z dôvodu zvýšenej inflácie a tiež 

očakávaných zvýšených výdavkov najmä u vody a kanalizácie, obec dosial nepripravila 

žiadne pravidlo, ktorým by si pokryla tieto zvýšené výdavky, čo sa nedá hodnotiť pozitívne. 

Z návrhu nie je jasný pokles výberu  nájomného za byty, ktorého výška sa v priebehu rokov 

napriek inflácii nemenila. Podľa výberu nájomného za predchádzajúce roky /2018,2019,2020/ 

a ročného predpisu nájomného /69.832,06 Eur/ je táto suma podhodnotená. Obec chce stavať 

nové byty a nevie doriešiť výber nájomného u súčasných bytov, čo tiež hodnotím negatívne. 

 

B. Bežné príjmy rozpočtu /len ZŠsMŠ Markušovce/ 
Ako vyplýva z návrhu rozpočtu školy i tabuľky č.2, vývoj bežných príjmov ZŠsMŠ 

Markušovce /kódy 200,300/, má oproti roku 2021 klesajúci charakter, čo súvisí najmä so 

zmenou sledovania  príjmov za stravu a s dotáciou štátu na stravu pre všetkých žiakov od 

roku 2019. 
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Tabuľka č. 2 Bežné príjmy ZŠsMŠ Markušovce 2018-2024 

Bežné 

príjmy 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Očakávaná  

sk. 2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 
ZŠs MŠ 108 545 56 244 42 643 39 742 31 000 31 000 31 000 

Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2022-2024 a plnenie rozpočtu 2018-2021 

 

C. Kapitálové príjmy rozpočtu obce 
- Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2022 súvisí s projektami už skôr schválenými  

a to najmä s dotáciami na výstavbu novej MŠ a s rozšírením vodovodu pre MRK . Obec tiež 

ráta s predajom pozemkov v sume 5 000,- Eur , ostatné roky nie sú naplánované okrem 

príjmov za predaj pozemkov.  Tu je riziko, že dané príjmy v roku 2022 nemusia byť 

preplatené alebo nemusia byť v takej výške, ako bolo zazmluvnené. Porovnaním údajov 

týkajúcich sa novostavby MŠ z roku 2017 a 2021 došlo k poklesu plánovanej podpory zo 

strany štátu a európskych fondov. Dôvod nie je nikde vysvetlený. 

 
Tabuľka č.3 Celkové príjmy obce Markušovce 2018-2024 

Celkové  

príjmy 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

 2020 

Rozpočet 

2021-

predpoklad 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet  

2022 

Bežné príjmy  

Obec+ZŠsMŠ 

3 254 002 3 366 925   3 594 580  3  660 929 3 794 411 3 542 136 3  642 636 

Kapitálové 151 190 346 743 75 514 302 640 935 731                3 500 3 500 
Spolu: 
 

3 405 192 3 713 668  3  670 094 3 963 569 4 730 142 3 545 636  3 646 136 

Príj.finančné 

operácie 

 2 339 828 35 623 78 191 835 500              18 500  18 500 

Príjmy spolu: 

 

3 405 192 6 053 496 3  705 717 4  041 760 5 565 642 3 564 136 3  664  636 
Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024+plnenie rozpočtu 2018-2021 
 

- Za nedostatok považujem skutočnosť, že nikde v rozpočte nie je informácia týkajúca sa 

novostavby kontajnerovej školy /ani príjmov, ani výdavkov/. Keďže sa jedná o prenesený 

výkon štátnej správy, celé financovanie by malo byť zo strany štátu, alebo fondov EÚ. Už 

v roku 2021 boli vyčlenené financie na projekt z prostriedkov obce, čo nepovažujem za 

správne, keďže sa mnohé veci dajú dojednať v dohadovacom konaní. Žiadosť podáva 

zriaďovateľ. Vzhľadom k stúpajúcemu počtu detí v ZŠsMŠ a listu riaditeľky k riešeniu danej 

situácie prerokovanom v roku 2021 na rokovaní OZ, odporúčam riešiť kapitálové príjmy, aj 

výdavky na rok 2021 inak. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže prideliť z 

kapitoly ministerstva vnútra v zmysle § 7 ods. (9) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na 

žiadosť okresného úradu v sídle kraja pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti finančné prostriedky na kapitálové výdavky podľa naliehavosti riešenia potreby 

na: 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, 

- výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov.  

V roku 2021 bola takto poskytnutá dotácia napr. na kontajnerovú školu v Richnave. 
 

D. Príjmové finančné operácie 
- Finančnými operáciami obec dorovnáva rozdiely medzi bežnými a kapitálovými príjmami a 

výdavkami, najmä zdroje krytia kapitálových výdavkov a sleduje cez nie tiež cudzie zdroje, 
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ktoré vyberá vo forme zábezpek či zádržného. Obec v návrhu rozpočtu obce plánuje zapojenie 

vlastných príjmov z minulých rokov vo forme rezervného fondu v sume 792 000,- Eur. 

Súčasťou príjmových finančných operácii má byť aj zostatok z predchádzajúceho roka /nie je 

jasné z čoho je zostatok/. Vzhľadom na vysoký prísun financií na konci roka 2021pre školstvo 

a predchádzajúce problémy v tejto oblasti, odporúčam čím skôr riešiť stav týchto zostatkov 

v rozpočte roka 2022 a tiež zníženie sumy rezervného fondu z dôvodu vyšších podielových 

daní na rok 2022. Tiež je potrebné zvýšiť príjmy o zábezpeku vybratú v uplynulých rokoch 

pri prenajímaní bytov, ktorá sa má vracať v zmysle uznesenia OZ č. 216/2021. 

 

3.2. Výdavky rozpočtu 

- Návrh rozpočtu naplánovaných celkových výdavkov na roky 2022 má byť oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2021 a očakávanej skutočnosti roku 2021 značné vyšší, čo 

súvisí aj so zvýšenými naplánovanými príjmami. Oproti predpokladanej skutočnosti roku 

2021 má to byť viac o 2 223 485,- Eur. Na rok 2023,2024 obec plánuje celkové výdavky 

nižšie ako boli naplánované v roku 2022, približne v sume ako je nárast v roku 2020. 

 

 
Tabuľka č.4 Výdavky obce, vrátane výdavkov ZŠsMŠ za roky 2018-2024 

Výdavky Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť

2019 

Skutočnosť 

2020 

 

Predpok-

lad skutoč 

2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

BV- obec 840 326 941 650 1 128 135 1 378 984 1 469 050 1 154 676 1 150 251 
BV-

ZŠsMŠ 

1 703 345 1 678 995 1 751 887 1 904 395 1 973 150 1 927 500 1 927 500 

BV spolu 2 543 671 2 620 645 2 880 022 3 283 379 3 442 200 3 082 176 3 077 751 

 

Kapitálo

vé-obec 

211 720 3 181 411 225 176 28 920 2 093 317 15 000 15 000 

Kapitálo

vé 

ZŠsMŠ 

0      4 554 0 0 0 0 0 

KV 

spolu 

211 720 3 185 965 225 176 28 920 2 093 317 15 000 15 000 

 

Výd.FO 

/iba 

obec/ 

25 440 63 568 29 049 29 752 30 019 30 289 30 544 

Výdavky 

spolu: 

2 780 831 5 870 178 3 134 247 3 342 051 5 565 536 3 127 465     3 123 295 

Zdroj: Návrh rozpočtu na roky 2022-2024+vlastné výpočty 

 

A. Bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ 

- Celkové bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ za rok 2022 majú oproti predchádzajúcim rokom 

tiež rastúci trend. Ďalšie roky je naplánovaný pokles, ktorý súvisí najmä s ukončením 

niektorých projektov. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 majú bežné výdavky obce 

narásť o 90 066,- Eur. 

- K nárastu bežných výdavkov obce podľa funkčnej klasifikácie výdavkov najviac prispeli 

výdavky spojené s projektami ako je MŠ inklúzia, nová MŠ a školská jedáleň v Jarečku, 

komunitné centrum, MOS a podpora nezamestnanosti, voľby. Nie všetky výdavky sú hradené 

štátom, veľká časť je z vlastných zdrojov. 

- Veľkú časť výdavkov predstavujú mzdové položky /mzdy, odmeny, odvody do poisťovní 

ZP, SP, doplnkové poistenie, sociálny fond/, ktoré sú rozdelené v rozpočte viac-krát podľa 



 
             Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2022-2024 

 

12 

 

funkčnej klasifikácie, najviac v časti výdavky verejnej správy. Sumár týchto výdavkov nie je 

vyčíslený nikde, ani ich nárast, ktorý súvisí najmä s prijatím nových zamestnancov. Podľa 

rekapitulácii miezd za roky 2018-2020 vývoj hrubej mzdy bol takýto: rok 2018-290 961,12 

Eur, rok 2019-376 455,97 Eur a rok 2020-446 357,53 Eur. Údaje za rok 2021 ešte neboli 

k dispozícii. S rastom hrubej mzdy rástli aj odvody zamestnávateľa: rok 2018-99 960,92 Eur, 

rok 2019-128 425,63 Eur, rok 2020-152 332,54 Eur. 

- Obec naďalej nemá vydaný žiaden odmeňovací poriadok zamestnancov, ktorý by zabezpečil 

spravodlivejší systém odmeňovania ako funguje dnes a pritiahol odborníkov. Zvážiť je 

potrebné úväzok hlavného kontrolóra a výdavky s tým spojené do budúcna , keďže funkčné 

obdobie je zatiaľ len na 0,4 úväzku a za chvíľu končí.  

- Obec v návrhu rozpočtu neráta s rastom miezd pri výdavkoch vo verejnej správe. V čase 

zostavovania návrhu nebola známa kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov vo 

verejnej správe. Neuvažovalo sa so žiadnym zvýšením taríf. Od 1. 1. 2022 sa opäť mení 

minimálna mzda v národnom hospodárstve, ktorú verejná správa musí rešpektovať pri 

najnižších tarifách.  

- Z dôvodu očakávanej inflácie obec musí rátať s nárastom cien niektorých produktov. Preto 

je potrebné veľmi zvažovať, čo je nutný výdavok, pretože za plánovanú sumu obstará toho 

menej. Pri projektoch štát tiež zvažuje zvýšenie spoluúčasti obce z 5 % na vyššiu sumu. 

V porovnaní niektorých príjmov a výdavkov je značný nepomer v neprospech obce /za 

komunálny odpad, vodné, stočné. Obci sa zvyšujú výdavky, ale k úprave príslušnej legislatívy 

zo strany obce nedochádza. Pravidlá sa nemenili už niekoľko rokov napriek tomu, že ceny za 

tovary a služby stúpajú. 

- Na prehodnotenie a zváženie sú výdavky, keďže výdavky sú vyššie ako v predchádzajúcich 

rokoch a komentár je nedostatočný /rok 2022/, napr.: 

0111 výdavky verejnej správy 

- položka 633001 interiérové vybavenie 6000,- Eur /zvážiť,či to nie je kapitálový výdavok/ 

- položka 633016 reprezentačné 2000,- Eur /naďalej chýba smernica/ 

- položka 634002 servis, údržba, opravy 5 500,- Eur 

- položka 637001 team bulding pracovníkov OcU 2 500,- Eur 

- položka 637003 účtovnícke služby 1 500,- Eur /pokračujúce/ 

- položka  637004 archivácia 4 000,- Eur 

- položka 637004 právne služby 5 000,- Eur 

- položka 637004 výkony IT /Maršálek/ 4 320,- Eur 

- položka 637011 Štúdia. Expertízy, posudky 4 000,- Eur 

0510 nakladanie s odpadmi 

0620 MOS 

0660 Správa bytov 

-položka parkovné miesta pri b.j.Školská 8000,- Eur /zvážiť, či to nie je kapitálový výdavok/ 

0810Rekreačné a športové služby 

-položka 635006 údržba multifunkčného ihriska 5 000,- Eur. 

 

B. Bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce 
- Z prehľadu v tabuľke č.4 a z návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 bežné výdavky Základnej 

školy s materskou školou Markušovce oproti skutočnosti roku 2021, aj rokom pred nimi majú 

rastúci trend. K nárastu prispeli podľa zhrnutia výdavkov na str. 14 v tabuľkovej podobe  vyš-

šie normatívne finančné prostriedky /najmä na mzdy a chod ZŠsMŠ, tiež výdavky na vzdelá-

vanie v MŠ z dôvodu povinnej dochádzky deti od 5 rokov, ktoré začalo 1.9.2021 /tieto sú 

v danej výške otázne u ZŠsMŠ vzhľadom na novú MŠ, kde sa s nimi neráta/. Vyššie sú tiež 
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výdavky na stravu a na originálne kompetencie /pôvodnú MŠ, školskú jedáleň a školský 

klub/. 

- V porovnaní s bežnými výdavkami obce , bežné výdavky ZŠsMŠ ako jedinej rozpočtovej 

organizácie obce majú byť vyššie v roku 2022 o 504 100,- Eur /viď tab. č.4/. Ďalšie roky je 

rozdiel oproti výdavkom obce ešte  vyšší.  

- Podobne ako v obci aj výdavky ZŠsMŠ majú byť hradené z viacerých zdrojov. Najvyššie 

výdavky sú naplánované ako úhrada zo štátnych normatívnych zdrojov na prenesený výkon, 

t.j. prevádzku a chod základnej školy a čiastočne materskej školy, na stravu a hmotnú núdzu 

a nenormatívnych výdavkov.  

- V čase predloženia rozpočtu neboli známe údaje o kolektívnej zmluve na rok 2022, ktoré 

majú vplyv na mzdy zamestnancov vo verejnej správe. Podľa neskôr schválenej kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa sa ráta so zvýšením mzdových taríf o 3 % iba od júla 2022. ZŠsMŠ 

uvažuje s najvyšším rastom miezd pri výdavkoch školy a pri materskej škôlke, kde sa zvýšil 

počet zamestnancov. Z komentára nevyplýva, že so zvýšeným počtom zamestnancov v MŠ 

ráta iba do augusta 2022 /informácia je z ústneho rozhovoru/. Pri návrate počtu zamestnancov 

starej MŠ sú výdavky na mzdy v nasledujúcich rokoch v porovnaní s rokom 2020, kde bol 

rovnaký stav, značne navýšené. 

 

Tabuľka č.5 Bežné výdavky ZŠsMŠ týkajúce sa originálnych kompetencií-vývoj 

Originálne 

kompetenci

e 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Očakávaná  

sk. 2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

Materská 

škola 

101 267 

 

106 255 86 948 137 375 165 600 110 000 110 000 

Školský 

klub detí 

18 077 20 728 25 548 24 810 24 700 24 700 24 700 

Školská 

jedáleň 

87 709 105 975 116 579 126 180  126 800 126 800 126 800 

Spolu  207 053 232 958  229 075 293 799  317 100 261 500 261 500 

Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2022-2024+plnenie rozpočtu rok 2018 

 

- Okrem rastu výdavkov na prenesené kompetencie rastu výdavky podľa návrhu ZŠsMŠ 

Markušovce aj u originálnych kompetencií /materskej škôlky, školskej jedálne a školského 

klubu/ viď tab. č.5/. Tieto sú prevažne hradené z podielových daní obce a čiastočne 

z vlastných príjmov ZŠsMŠ. K nim je ešte potrebné prirátať výdavky hradené zo štátu pre 

MŠ. Z návrhu príjmov rozpočtu obce sa tento údaj nedá zistiť, iba z výdavkovej časti 

rozpočtu. Táto suma je oproti roku 2021 /16 240,- Eur/ a 2020 /4237,- Eur/ značne navýšená. 

Pri zmene počtu detí v pôvodnej MŠ /ak nebude mať aj druhú MŠ v správe/, nemôže základná 

škola rátať s celou plánovanou sumou /32.500,- Eur/ ani v jednom roku. Príspevok na 

výchovu a vzdelávanie detí materských škôl v zmysle zákona o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6b, odst. 

1 pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok na 

a/ deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a 

b/ deti materskej školy, ktoré sú členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi. 

- Podotýkam, že nie všetky deti v MŠ spĺňajú dané podmienky. Podľa §6b, odst. 4 dátum 

rozhodujúci pre počet detí použitý pri príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa údajov 

poskytnutých k 15. 9. začínajúceho školského roka, t.j. roka 2021. Tento údaj slúži aj pre 
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rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov FO obciam, tzv, podielové dane. Zo 

žiadneho komentára sa nedá zistiť počet takto nahlásených detí. Údaj 130 deti v merateľných 

ukazovateľoch pri materskej škôlke Jareček v programovom rozpočte pri obci je len približná 

celková kapacita oboch zariadení a nie reálny stav detí, ktoré MŠ naozaj navštevujú. Podľa 

zverejnených údajov na stránke ZŠsMŠ Markušovce v školskom roku 2021/2022 súčasťou 

školy je sedem tried  materskej školy, ktoré navštevuje 91 detí, z toho 77 si plní povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

- Pomer z celkových výdavkov u originálnych kompetencií za roky 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 pre porovnanie: tento pomer je bez dodatočných výdavkov štátu pre MŠ 

v roku 2020 a 2021, ktoré boli poskytnuté či už na mzdy počas Covidu v roku 2020 /15 099,- 

Eur/alebo v roku 2021 aj na prevádzku cez projekt predškoláci-10 000,- Eur alebo ďalšie 

financie z okresného úradu koncom roka pre zvýšený počet detí v MŠ od 1.9. /50.000,- Eur/: 

1. materská škola-mzdové prostriedky 69,42 %, 75,67 %,82,78 %, 81,29 %, 85,51 %, 81,81  

                                                               %, 81,81 % 

                            -prevádzka 30,58 %, 24,33 %, 17,22 %, 18,71 %, 14,49 %, 18,19 %, 18,19  

2. školský klub detí-mzdové prostriedky 84,33 %, 92,63 %, 96,82 %, 92,44 %,93,12%,93,12  

                                 %, 93,12 % 

                               -prevádzka 15,67 %, 7,37 %, 3,18 %,7,56 % 

3. školská jedáleň-mzdové prostriedky 80,69 %, 84,55 %, 83,42 %, 77,35 %, 76,34 %, 76,34      

                                                               76,34 % 

                             -prevádzka 19,31 %, 15,45 %, 16,58 %, 22,65 %, 23,66 %, 23,66 %,  

                                                23,66% 

 

C. Kapitálové výdavky rozpočtu 
- V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sú po všetky 3 roky naplánované výdavky 

spojené s nákupom pozemkov 2x,  časť  v sume 10000,- Eur je určená na IBV na ulici 

Komenského, zvyšok nemá účelové určenie. Naďalej je potrebné riešiť pozemky pod 

budovou, ktorých vlastníkom bola SG Konzulta,s.r.o. Bola riešená novelizácia zákona, na 

základe ktorej sa môže obnoviť činnosť niektorých s.r.o. vymazaných z obchodného registra. 

- Návrh rozpočtu na rok 2022 obsahuje výdavky na projektové dokumentácie v celkovej sume 

80 300,- Eur z toho sumu 70 000,- Eur na PD protipovodňového opatrenia, ktoré boli OZ už 

niekoľkokrát vylúčené. Robiť projekt bez ďalšej realizácie je neefektívne. V rozpočte nie sú 

naplánované žiadne kapitálové výdaje súvisiace s realizáciou protipovodňových opatrení. 

Zvyšok predstavuje suma za už odsúhlasené projekty v roku 2021 za rekonštrukcie 

komunikácie na Baníckej ul. a Roztockej kolónii. V návrhu rozpočtu na roky chýbajú 

výdavky na realizáciu rekonštrukcie ciest po vykonaných prácach v súvislosti s kanalizáciou 

na ulici Pod Horou. Odporúčam prehodnotiť aj rekonštrukciu iných ciest, napr. Bystrá ul. a 

pod. 

-Dosiaľ nedošlo k prehodnoteniu výdavkov obstarania na účte 042, ktoré súvisia s 

projektovými dokumentáciami a s nedokončenými stavbami, odporúčam sa týmto 

zaoberať čím skôr.  
- Z komentára nie je jasné, aké interiérové zabezpečenie sa má kupovať do novej materskej 

škôlky v Jarečku. Odporúčam zvážiť zmenu zmluvy a prehodnotenie niektorých výdavkov na 

nákup inventáru, nakoľko v roku 2021 sa veľa nakupovalo do materskej škôlky pôvodnej. 

Presunom časti detí už tento inventár nebude pre ZŠsMŠ potrebný. Riaditeľka ZŠsMŠ ráta 

s jeho presunom do novej MŠ z dôvodu potreby vytvorenia tried pre žiakov ZŠ.  Chýbajúci 

komentár je tiež pri výdavku  prevádzkové stroje, prístroje v sume 100.000,- Eur. Vzhľadom 

k tomu, že medzi kapitálové výdavky sa zahŕňa majetok v hodnote viac ako 1 700,- Eur, 
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odporúčam zostaviť zoznam vybavenia kuchyne, vrátane jeho približnej ceny a prehodnotiť 

tieto výdavky na bežné a kapitálové. Všetky výdavky budú hradené z vlastných zdrojov. Na 

zváženie je tiež nákup vysokozdvižnej plošiny v sume 9000,- Eur. 

- Najvyššiu sumu kapitálových výdavkov tvoria výdavky na nové stavby, ktoré sú už 

zazmluvnené - Materskú škôlku v Jarečku, ktorá má byť hradená z viacerých zdrojov, vrátane 

výstavby detského ihriska a kuchyne, ktorá má byť hradená výlučne z obecných financií, 

nakoľko v pôvodnom projekte nebola. Celková suma stavby MŠ bez inventáru je 839.500,- 

Eur, výstavba detského ihriska v celkovej sume 13.960,- Eur. Dodatkom č.1 došlo k úprave 

zmluvy z roku 2017 o pridelení finančných prostriedkov a tiež zníženiu celkovej dotácie zo 

674 120,- Eur na 657 421,75 Eur v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o návratnom finančnom 

príspevku v rámci IROP /podpísaná 23.11.2021/. 

Druhý schválený projekt OZ „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci 

Markušovce“ z roku 2020 napriek podpísanej zmluve v roku 2021 nezačal. Celá aktivita mala 

byť ukončená v 12/2021. Zmluva v tejto časti už nie je platná. Plánované sumy  boli 

ponechané vo výške podľa zmluvy o poskytnutí NFP. K jej úprave nedošlo, napriek 

skutočnosti, že konečná suma s budúcim dodávateľom-firmou Swietelsky-Slovakia, spol. s 

r,o., Bratislava, je oveľa nižšia - 119.280,- Eur. Okrem vodovodu na Železničnej stanici 

predmetom zmluvy o dielo je aj vodovod na Odorínskej ul. a na ul. sv. J. Nepomuckého, časť 

Hamrisko. Na zváženie sú ďalšie stavby, ktoré by mali byť hradené z vlastných zdrojov 

z bežných výdavkov: 

- Kanalizácia za tehelnou vo výške 125.000,- Eur 

- Kanalizácia sv.J .Nepomuckého, časť Hamrisko  vo výške 119.300,- Eur 

- Domové čerpacie stanice 2 ks Pod Horou 8000,- Eur 

- Vodovod napojenie rod.domov č.392,388,370,216 v sume 14.600,- Eur  

/z rezervného fondu/ 

- Rekonštrukcia a modernizácia chodníka ul. sv.J.Nepomuckého, časť ul. Michalská 

v sume 163 917,- Eur. 

Podľa údajov rozpočtu predchádzajúcich rokov nie je jasné, kedy boli a či vôbec boli k týmto 

stavbám vyhotovené projekty. 

 

 

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

v minulosti a vratky cudzích zdrojov, s ktorými obec ráta po všetky 3 plánované roky. V 

rokoch 2022-2024 sa má pokračovať v splácaní úveru na byty zo ŠFRB 3x8 b.j.- Eur, ktoré 

rastú.  Ako už bolo spomenuté vyššie, je potrebné upraviť sumu vrátok finančných zábezpek 

v roku 2022 z dôvodu neoprávnene vyberaných vyšších zábezpek ako určuje zákon. 

 

Z Á V E R 
- Rozpočet obce je základný nástroj finančného hospodárenia  obce v príslušnom 

rozpočtovom roku /rok 2022/ a v 2 rokoch nasledujúcich po ňom /roky 2023,2024/, ktorými 

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

Informácie v ňom majú byť jasné a zrozumiteľné, čo nie vždy sú. 

Vzhľadom na predchádzajúce zistenia, z dôvodu chýbajúceho prerokovania návrhu  rozpočtu 

pred zverejnením v stavebnej a finančnej komisií, chýbajúceho komentára u obce a čiastočne 

u ZŠsMŠ Markušovce 

odporúčam 
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obecnému zastupiteľstvu zvážiť prijatie návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024            

v danej podobe a prehodnotiť pred jeho schválením najmä kapitálové výdavky a výdavky 

týkajúce sa školstva a tiež prehodnotiť zámery a ciele podľa jednotlivých funkcií obce, ktoré 

má v rozpočte zadefinované. 

 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

                                                                                                                                                                    

V Markušovciach dňa  30. 12. 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


