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  OBEC   MARKUŠOVCE 
    OBECNÝ   ÚRAD, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
    

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

SPRÁVA   

o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 
  

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

§ 18 f, odst. 1 písm. e/ hlavný kontrolór  predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  

 

Pracovný úväzok HK bol 0,4 úväzku zamestnanca vo verejnej správe, t.j. 15 hodín 

týždenne. Z dôvodu dlhodobej PN do 21. 4.2021 kontrolná činnosť nebola vykonávaná. 

Hlavným kontrolórom obce, ani iným zamestnancom OcÚ, keďže zákon o obecnom zriadení 

danú možnosť nedáva. Od nástupu do práce som pokračovala na začatých a neukončených 

prácach z predchádzajúceho obdobia, na príprave  plánu kontrolnej činnosti na nové polročné 

obdobie a plnení zákonných povinností v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacieho 

poriadku OZ /účasť na rokovaniach OZ, vypracovanie povinných dokumentov, kontrola 

uznesení/. Na základe žiadosti v zmysle zákona č.211/200 o slobodnom prístupe k informáciám 

bola spracovaná písomná odpoveď pre Romanu Puhallovú, Kolinovce. 

Pri výkone kontrolnej činnosti som ako hlavný kontrolór postupovala podľa pravidiel, 

ktoré ustanovil zákon o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 účinný od 1. 1. 2016, § 20-27, 

ktorý bol k 1. 1. 2019 novelizovaný a metodického usmernenia Ministerstva financií k finančnej 

kontrole zo dňa 5.4.2019, č. MF/008005/2019-1411, článku 12.2 nazvaného kontrolná činnosť 

hlavného kontrolóra a tiež podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Podľa zákona 369/1990 Zb., §18d, odst. 1, kontrolnou činnosťou hlavného 

kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý 

obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii 

obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych  predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených 

osobitnými predpismi. 

 

Dňa 12. 5. 2021 bol zhotovený nový návrhu plánu kontrolnej činnosti OZ na polročné 

obdobie, ktorý bol obecným úradom vyvesený 20. 5. 2021 na povinné zverejnenie na úradnej 

tabuli obce, ako aj internetovej stránke obce v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním OZ. 

K jeho prerokovaniu došlo až 5. 8. 2021, keďže v predchádzajúcom období OZ neboli 

uznášaniaschopné.  

Plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov bol: 

• V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu  

- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 
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- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 

V súlade s ustanoveniami §18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov vykonať tieto činnosti: 

- Dokončenie kontrol a vypracovanie správ z kontrol začatých v predchádzajúcom období 

- Kontrola  uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle článku 11 rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva obce Markušovce  

- Kontrola účtovania mzdových prostriedkov obce v naväznosti  na rozpočet a personálne veci 

v Obci Markušovce 

- Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia 

s majetkom obce v Obci Markušovce 

- Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad hospodárenia 

s majetkom v ZŠsMŠ Markušovce. 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať mimoriadne kontroly, ak o to požiada obecné 

zastupiteľstvo. 

 Ostatné úlohy a činnosti: 

- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na nové obdobie 

- aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 

-  účasť na zasadnutiach komisií Obce Markušovce  

- zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, 

konferenciách 

- účasť na zasadnutiach združenia hlavných kontrolórov 

- ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

 

  V zmysle § 18 f, odst. 1, písmeno d/ hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch 

kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V roku 2020 boli 

ukončené 2 kontroly začaté v roku 2019, ktoré sa nedostali z dôvodu mojej neprítomnosti 

v práci na rokovanie OZ v roku 2020 a to kontrola evidencie finančných zábezpek a ich 

účtovania a kontrola výsledku zo správy z kontroly inšpektorátu práce. V roku 2021 od začiatku 

nástupu do práce boli tieto správy opakovane mesačne zasielané ako materiál na rokovanie  OZ 

starostovi obce a po ich nezaradení do programu rokovaní aj poslancom obecného 

zastupiteľstva., vrátane správy z kontrolnej činnosti za rok 2020. K ich zaradeniu 

a prerokovaniu došlo až v novembri 2021. Správy sú zverejnené na internetovej stránke obce 

v časti obecné zastupiteľstvo, OZ volebné obdobie 2018-2022, materiály na rokovanie dňa 

4.11.2021.  

Okrem vyššie uvedených kontrol v roku 2021 pokračovala a bola dokončená kontrola 

vybraných položiek rozpočtu obce za rok 2018. Zistené nedostatky: 

- obec pri projektoch TSP a TP nevyužívala bankový účet  na to vytvorený 

- pri prevodoch finančných prostriedkov na iný účet chýbal pri účtovnom prípade podklad, čím 

došlo k porušeniu zákona o účtovníctve § 6, odst.1 a odst.2 podľa ktorých je účtovná jednotka 

povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi a zápis v účtovných knihách sa 

vykonáva iba na základe účtovných dokladov 

- bol zistený nesúlad zaúčtovania výdavkov TSP a TP podľa kódov zdrojov hradených z fondov 

a štátneho rozpočtu v plnení rozpočtu so sumou príjmov 

- napriek nenaplneniu počtu zamestnancov v rámci projektu nedošlo k úprave rozpočtu na daný 

rok, čím si obec nesplnila svoju povinnosť so zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, § 12, odst.3 

- výdavky rozpočtu za rok 2018 na mzdy TSP a TP boli vykázané vyššie ako bola poskytnutá 

dotácia na daný rok 
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- bol zistený nesúlad vykázaných údajov v plnení rozpočtu za rok 2018 v položke 637005 

Služby externého manažmentu s poskytnutými údajmi z hlavnej knihy, kde suma skutočná bola 

nižšia-9060,- Eur. 

-  výdavky na spracovanie verejného obstarávania pri nákupe kompostérov boli nesprávne 

zúčtované medzi výdavky položky externého manažmentu 

- k niektorým faktúram od firmy CASSIOPEA, s.r.o., Štrba neboli doložené výkazy práce, 

napriek tomu boli faktúry uhradené 

- pri výdavku 637005 kastrácia psov faktúra bola vystavená inou firmou, ako bola služba 

zazmluvnená –dcérskou spoločnosťou ZZPZ, s.r.o, Nitra. Zmluva bola uzatvorená so 

Združením za práva zvierat, o.z., Bratislava. Obci bola postúpená pohľadávka, ktorá reálne 

neexistovala. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov nebol v súlade s obchodným 

zákonníkom. 

 K uvedeným kontrolám nebol zo strany štatutárneho orgánu obce v stanovenej lehote 

ani neskôr  predložený žiaden písomný zoznam, ktoré opatrenia boli prijaté a kedy, aby sa dané 

nedostatky odstránili, čím si štatutárny orgán nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o finančnej kontrole a audite č. 357/2015, § 21, odst.3, písm.e/. Z toho dôvodu boli pri 

prerokovaní správ z kontrol na rokovanie pripravené niektoré návrhy na uznesenie, aby sa dané 

problémy začali riešiť.  

 

V roku 2021 bolo vykonaných 5 kontrol  uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle 

článku 11 rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva obce Markušovce /42.-46. správa/   

so zameraním na stav a plnenie uznesení z posledného rokovania OZ a nesplnené uznesenia    

z predchádzajúcich období. Najobsiahlejšia bola 42. správa, ktorá sa týkala všetkých uznesení 

za predchádzajúci rok a skorších uznesení. Z tejto kontroly uznesení vykonanej v roku 2021 

vyplynulo, že obec  Markušovce nemá stále zrealizované staršie uznesenia z roku 2016, a to 

uznesenie č. 174/2016, ktoré sa týkalo obstarania návrhu Zmien a doplnkov 02 Územného plánu 

zóny Markušovce v lokalitách-za ulicou Komenského na parcele číslo EKN 580 na rozšírenie 

IBV, rozšírenie sieti pre výstavbu IBV pre obyvateľov Matejovce nad Hornádom na pozemkoch 

katastralného územia Markušovce, parcelné číslo EKN 3447/4, 3347/5, CKN 3395/6, EKN 

3447/7, zaktualizovanie súčasného stavu obce. Toto sa v roku 2021 podarilo dokončiť 

a schváliť nové VZN so zmenami a doplnkami, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2022. Zmeny 

týkajúce sa časti Oľšo,  po vyhodnotení pripomienok oprávnených inštitúcii, ktoré mali právo 

sa k daným zmenám vyjadriť,  boli z návrhu zmien a doplnkov územného plánu Obce 

Markušovce odstránené.  

 Pozitívne možno hodnotiť tiež splnenie uznesenia č. 188/2017 a to ukončenie realizácie 

projektu “Komunitné centrum v obci Markušovce/, ktoré bolo skolaudované  19.3. 2021. V lete 

došlo k obstaraniu vybavenia komunitného centra hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

Pozitívne možno hodnotiť aj plnenie uznesenia č, 221/2017 týkajúce sa realizácie 

projektu „Novostavby materskej školy“ v Jarečku, kde je zmluva podpísaná o nenávratnom 

finančnom príspevku už od roku 2017 a kde sa v roku 2021 začalo s realizáciou stavby. Zmenou 

zmluvy v roku 2021 došlo k úprave aktivít a to ukončenia realizácie stavby do 6/2022 a tiež 

k zníženiu oprávneného výdavku na stavebné práce a podporné aktivity. 

Z poslednej kontroly uznesení v roku 2021 vyplynulo, že obec nemá splnené ani 

uznesenie č. 126/2020 týkajúce sa realizácie projektu „Podpora prístupu k pitnej vode 

v prostredí MRK v obci Markušovce“. Hoci zmluvy s dodávateľom boli v roku 2021 

uzatvorené, k realizácii stavby nedošlo. Obci uplynula v decembri aj lehota, ktorou sa 

poskytovateľovi finančnej dotácie zaviazala ukončiť danú stavbu-12/2021. Zmena zmluvy 

v roku 2021 ohľadom tohto termínu nebola v roku 2021 zverejnená. 
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Celkovo bolo za rok 2021 prijatých 65 uznesení OZ /164/2021-228/2021/, z toho 

nepodpísané boli 6, opätovne potvrdené boli 4 a u 2 došlo k zmene textu a následnému 

schváleniu. 

 

Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad 

hospodárenia s majetkom v ZŠ s MŠ Markušovce 

Kontrola prebehla v čase od 22.10. do14. 12.2021. Zameraná bola na roky 2019-2021 

/30.6./. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Z analýzy pohľadávok vyplynulo, že 

ZŠsMŠ ako právny subjekt v sledovanom období evidovala nízky stav pohľadávok, ktoré boli 

včas uhradené. Medzi pohľadávkami, ktoré sleduje v účtovnom výkaze súvaha, eviduje ku 

koncu roka najmä účty časového rozlíšenia 381,384. Bližšie správa. 

 

Kontrola účtovania mzdových prostriedkov obce v nadväznosti  na rozpočet a personálne 

veci v Obci Markušovce 

 Kontrola bola začatá 25. 8. 2021 oznámením o jej vykonávaní a požiadaní podkladov 

ku kontrole so začiatkom dňa 31. 8. 2021. Uvedený termín nebol akceptovaný. Starosta obce 

opätovne ústne vyzvaný na poskytnutie pokladov dňa 3. 9. 2021. Podklady boli  postupne 

poskytnuté až 22, 23. 9. 2021 s tým, že kontrola naďalej pokračuje a 2x boli vyžiadané ďalšie 

podklady na doplnenie. Kontrola je zameraná na mzdové náklady rokov 2018, 2019,2020 

a bližšie na mzdové položky rozpočtu roku 2020. Správa bude OZ poskytnutá po jej ukončení.  

 

Kontrola a analýza stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad 

hospodárenia s majetkom v obci Markušovce 

 Kontrola je naplánovaná na obdobie februára-marca po skončení uzávierky za rok 2021. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 bolo spracované v mesiaci 

jún 2021 na základe zverejnených materiálov na webovom sídle a vyžiadaných finančných 

výkazov obce. Najdôležitejšie závery zo stanoviska: 

-návrh záverečného účtu bol predložený v zákonom stanovenej lehote, tj. do 30. 6. 2021 /17.6. 

a 29.6./ 

- návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Zb. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov 

-informačná povinnosť zo strany obce, t.j, zverejnenie návrhu záverečného účtu pre rokovaním 

OZ 15 dní bola dodržaná /spôsob zverejnenia na webovom sídle obce len ako prílohy 

považujem za neprehľadný a zavádzajúci/ 

- bola dodržaná aj lehota zverejnenia schváleného rozpočtu na rok 2020 v zmysle zákona č. 

493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti z 8. decembra 2011 a skutočnosť plnenia rozpočtu 

za rok 2020 /zverejnený skutočný rozpočet nebol úplne v súlade so zákonom, chýbali údaje aj 

za predchádzajúce roky a roky 2021,2022/ 

- v čase vypracovania návrhu záverečného účtu obec ešte nemala vypracovaný povinný audit 

účtovnej závierky 

- z hľadiska metodiky správnosti predložený návrh obsahoval povinné náležitosti podľa § 16, 

odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

- pri kontrole bol zistený nesúlad údajov príjmových finančných operácii uvedených vo 

finančnom výkaze FIN-12 obce s údajmi vykázanými v tabuľkovej časti rozpočtu obce 

v príjmových finančných operáciách 

- súčasťou záverečného účtu malo byť aj hodnotenie programov obce, čo je výsledok 

programového rozpočtu-obec si túto povinnosť neplnila už niekoľko rokov, ani v roku 2020 

nebol programový rozpočet pripravený, obec naďalej nemá žiadne interné pravidlá 
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zostavovania rozpočtu, vykonávanie jeho zmien či kontroly a zverejňovania, vrátane 

sledovania výsledkov 

- obec finančne usporiadala  svoje hospodárenie a finančné vzťahy voči svojej jedinej 

rozpočtovej organizácii-ZŠsMŠ-naďalej pretrvávajú problémy s nesprávnym a včasným 

zapojením zostatkov z minulých rokov v správnom rozpočte /obec alebo ZŠsMŠ/ a tiež voči 

štátnemu rozpočtu, voči štátnym fondom a voči fyzickým osobám-podnikateľom, či 

právnickým osobám, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce /tu bol zistený nesúlad 

predložených údajov so skutočnosťou./ 

- z rozpočtového hospodárenia vyplynulo, že oproti plánovanému schválenému výsledku 

/rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov/ v sume prebytok 220 336,- Eur, bol tento 

prebytok po 9. zmenách plánovaný ešte vyšší-347 986,- Eur. Skutočnosť k 31. 12. 2021 bola 

po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov za rok 2021vyčíslená ešte vyššia-564 896,- Eur.   

- predmetom rezervného fondu bola suma prebytku znížená o zostatky nevyčerpaných dotácií 

z roku 2020 v sume 74 665,03 Eur, t.j. suma 490 230,76 Eur 

- rozdiel príjmových finančných operácií a výdavkových finančných operácii bol tiež prebytok 

v sume 6 574,- Eur, tento nemôže byť predmetom rezervného fondu 

- kontrolou príjmov a výdavkov bolo zistené, že nie všetky boli schválené obecným 

zastupiteľstvom a boli v súlade so schváleným rozpočtom, so zásadami hospodárenia 

s majetkom obce a so zákonmi, najmä zo zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 

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

rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový 

rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatkov zdrojov. Verejné prostriedky 

sa majú uvoľňovať iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých 

v rozpočte subjektu verejnej správy /§19, odst. 4,5/. Týkalo sa to najmä nových projektov, kde 

je refundácia výdavkov s 2-3 oneskorením, aj to nie všetkých. 

- pri bilancii aktív a pasív k 31. 12. 2020 bol kontrolou zistený nesúlad aktív a pasív súvahy, 

aktíva, t.j. majetok obce k 31. 12. 2020  oproti začiatku obdobia 1.1.2020 vzrástli o 468 755,90 

Eur, obec naďalej vykazuje vysoký stav na účte 042 Obstaranie hmotného majetku, čo sú 

rozostavané, nedokončené stavby alebo nezrealizované projekty. Z bilancie aktív a pasív bol 

zistený vysoký stav pohľadávok, v brutto vyjadrení 495 445,55 Eur, po zúčtovaní opravných 

položiek táto hodnota klesla na 162 395,56 Eur. Za alarmujúce považujem nárast pohľadávok,  

slabú prácu s ich včasným a správnym vymáhaním. Bol zistený aj nesúlad údajov záväzkov 

uvedených v súvahe a v záverečnom účte. 

- stav a vývoj dlhu k 31. 12. 2020 možno hodnotiť kladne, okrem bežných záväzkov do celkovej 

sumy dlhu nespadal žiaden záväzok uvedený v záverečnom účte. Obec síce vykazuje dlhodobý 

záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 416 339,40 Eur /istina+úroky so 

splatnosťou 17.9.2035/, tento úver sa však do celkovej sumy dlhu nezapočítava 

-  z kontroly vyplynulo zistenie nesprávne vyrátanej sumy 25 % skutočných bežných príjmov, 

nesprávne  boli uvedené aj roky, z ktorých sa vychádzalo, tento údaj nemal vplyv na výsledky 

záverečného účtu /bližšie stanovisko zverejnené pri prerokovaní záverečného účtu 

v materiáloch pre OZ v 8/2021/. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky2023-2024 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 a k programovému rozpočtu 

bolo spracované v mesiaci december 2021 na základe zverejnených materiálov úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce, vrátane návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou 

Markušovce.  

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z troch hľadísk. Zákonnosti 

predloženého návrhu rozpočtu, formálnej stránky návrhu rozpočtu a vecnej stránky návrhu 

rozpočtu. Najdôležitejšie závery zo stanoviska: 
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-návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, je zostavený ako viacročný, a aj ako programový, čo možno 

hodnotiť kladne, príjmy a výdavky na nasledujúce 2 rozpočtové roky nie sú záväzné 

- návrh rozpočtu na rok 2022, aj ďalšie roky ako celok bol predložený ako prebytkový 

- hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu /bez finančných operácii/ na rok 2022 má byť 

schodkové v sume -805 375,- Eur, ktoré má byť kryté prebytkom bežného rozpočtu 

a zostatkami z minulých rokov, najmä zapojením rezervného fondu na krytie kapitálových 

výdavkov 

- návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade so zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej 

zodpovednosti, t.j. súčasťou návrhu sú aj údaje za predchádzajúce 2 rozpočtové roky, 

predpoklad plnenia a údaje na nasledujúce 2 roky po roku 2022 

- návrh rozpočtu bol zverejnený najmenej na 15 dní pred rokovaním OZ -7.12.2021, lehota 

uplynula 22.12.2021 

- návrh rozpočtu nie je úplne v súlade so strategickými dokumentami, najmä programom 

rozvoja obce Markušovce na roky 2021-2027, so zásadami hospodárenia s majetkom obce. 

Návrh rozpočtu nebol v zmysle zásad vopred prerokovaný finančnou komisiou pred jeho 

zverejnením. Komentár je nedostatočný, mzdové položky nie sú rozčlenené podľa znenia 

článku 39, odst.3, s VZN č. 1/2019 účinným od 24.7.2019 týkajúcich sa sadzieb a znenia VZN 

za znečistenie a tiež s uznesením č. 216/2021- vo finančných operáciách neboli vyčíslené sumy 

finančných zábezpek, ktoré je potrebné vrátiť na základe kontroly 

- prepočítať je potrebné aj výdavky na odmeňovanie poslancov z dôvodu zmeny priemernej 

mzdy v roku 2021 

- bol zistený nesúlad niektorých údajov v tabuľkovej podobe pri vlastných príjmoch ZŠsMŠ 

Markušovce s údajmi v rozpočte obce za roky 2018, aj 2021, tiež nesúlad kódov zdrojov 

tabuľkového a programového rozpočtu, v návrhu chýba legenda kódov zdrojov a lepší 

a presnejší komentár k výdavkom rozpočtu,  

- programový rozpočet-rozdelenie výdavkov podľa programov nie je  vždy v súlade 

s prezentovanými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi a tiež zodpovednosťou, niekde je 

zbytočne delený do podprogramom a chýbajú tam výdavky, inde nie je delený vôbec podľa 

projektov a potreby ich sledovania, za najviac nedopracovaný považujem program 8 školstvo 

a jeho rozdelenie z dôvodu nevyjasnenia si zámerov pred zostavením rozpočtu a právnej formy 

budúcej materskej škôlky v Jarečku a novej školskej jedálne. Obci Markušovce chýba VZN 

týkajúce sa zriadenia materských škôl. Nedopracované sú aj výdavky, ktoré budú kryté štátnymi 

príspevkami na stravu a na školopovinné deti v MŠ v Jarečku, všetky príjmy majú smerovať 

len do ZŠsMŠ Markušovce. Potrebné je doriešiť aj právnu formu budúcej MŠ v Jarečku. Podľa 

návrhu rozpočtu celý objekt materskej školy má byť v správe obce, čo za súčasného 

personálneho zloženia zamestnancov obecného úradu nepovažujem za správne. 

- v čase písania návrhu rozpočtu neboli známe všetky podklady, je potrebné navýšiť výšku 

príjmov v časti podielové daní na rok 2022, v roku 2022 sa ráta aj s vyššími nedaňovými 

príjmami a dotáciami, bežné príjmy ZŠsMŠ majú poklesnúť 

- pri kapitálových príjmoch obec ráta s príjmami na výstavbu novej MŠ a rozšírenie vodovodu 

pre MRK, v rozpočte chýba informácia týkajúca sa novostavby kontajnerovej školy, ktorú je 

potrebné riešiť čím skôr z dôvodu stúpajúceho počtu detí a odstránenia zmenností, je potrebné 

hľadať zdroje v štáte, keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy 

- oproti roku 2021 majú byť v roku 2022 aj vyššie výdavky rozpočtu, nárast súvisí najmä 

s novými projektami ako je MŠ inklúzia, nová MŠ a nová školská jedáleň, komunitné centrum, 

MOS a podpora zamestnanosti. Nie všetky projekty sú 100 % hradené štátom, nutná je aj 

spoluúčasť obce a ďalšie výdavky, ktoré štát nehradí 

- veľkú časť výdavkov tvoria výdavky na mzdy a odvody, ktoré posledné 3 roky rastú aj 

z dôvodu zamestnávania ľudí na nové projekty 
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- z dôvodu očakávanej vyššej inflácie je potrebné rátať s nárastom cien niektorých komodít 

a tým možnosťou kúpiť za vyčlenenú sumu menej, je potrebné prehodnotiť niektoré výdavky 

- bežné výdavky v ZŠsMŠ majú takisto rásť, u originálnych kompetencii hradených z vlastných 

zdrojov a z podielových daní rastie podiel výdavkov na mzdy a klesá podiel výdavkov na 

prevádzku 

- údaje kapitálových výdavkov sú značne navýšené v roku 2022, v rokoch 2023,2024 sú nízke, 

je potrebné prehodnotiť priority v investíciách a všetky nedokončené investície sledované na 

účte 042-Obstarávanie hmotného majetku, ktorý vykazuje vysoký stav. Prioritu je potrebné dať 

načatým investíciám a ich dokončeniu. 

- je potrebné doplniť aj príjmy a a výdavky pri finančných operáciách o sumu vratiek 

finančných zábezpek /podrobnejšie stanovisko k návrhu rozpočtu zverejnené v materiáloch pre 

OZ 12/2021/ 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 f, bod 2 medzi povinnosti 

hlavného kontrolóra obce patrí aj účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom po-

radným. Ako hlavný kontrolór som sa zúčastnila v roku 2021 na 6 rokovaniach obecného 

zastupiteľstva. Počas PN a dovolenky účasť nebola možná.  

V roku 2021 som sa zúčastnila aj 1 rokovania finančnej komisie obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 18 f, odst.2.  a  zasadnutia Tatransko-spišskej sekcie hlavných kontrolórov, ktorého 

som členom. 

 

Dňa 31.12.2021 malo uplynúť 6-ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Na 

základe novelizácie zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb., § 30 f, odst.1 počas 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 18a ods. 2 prvej 

vete a ods. 4, týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra, neplynú. Z dôvodu, že mimoriadna 

situácia naďalej trvá, podľa § 30, odst. 6 vyššie uvedeného zákona funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 

60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia 

účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon 

funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový 

hlavný kontrolór zvolený. Do budúcnosti odporúčam zvážiť výšku úväzku HK, súčasný úväzok 

15 hodín týždenne považujem za nedostatočný. 

 

V Markušovciach  11. 02. 2022 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


