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     OBEC   MARKUŠOVCE 
    OBECNÝ   ÚRAD, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
     Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

           

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  

k návrhu č.2 rozpočtu Obce Markušovce a programového 

rozpočtu č.2 Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom  

na roky 2023 – 2024  
 

 

Z dôvodu neschválenia pôvodného návrhu rozpočtu na roly 2022-2024 na rokovaní obecného 

zastupiteľstva v januári 2022 a vykonanej úpravy, ktorá mení pôvodný návrh  

v y p r a c u v á v a m 

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.) odborné stanovisko (ďalej len „odborné stano-

visko“) k návrhu č.2 rozpočtu Obce Markušovce a k návrhu č.2 programového rozpočtu Obce 

Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. 

Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní 

spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. Odborné 

stanovisko bolo spracované na základe vyveseného návrhu rozpočtu a programového 

rozpočtu č.2 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 dňa 15.02.2022. Lehota zverejnenia najmenej 15 dní uplynie dňa 02. 03. 

2022.  

 

VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
- Toto 2. stanovisko je doplnením pôvodného stanoviska zo dňa 30. 12. 2021. Oproti 

predchádzajúcej 1.verzii návrhu rozpočtu došlo k zmene niektorých finančných údajov 

a k zmene začlenenia výdavkov novej MŠ, vrátane novej školskej jedálne a ihriska z obce do 

výdavkov jedinej rozpočtovej organizácie-Základnej školy s materskou škôlkou Markušovce. 

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

/§ 10  ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/ , 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. 

- v 2. verzii programového rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 došlo 

k doplneniu komentára niektorých programov, podprogramov. 

- Návrh rozpočtu výnosu dane z príjmov FO bol zvýšený a pozmenený podľa údajov 

zverejnených na stránke Ministerstva financií SR na sumu 1 705 623,- Eur. 
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- Z návrhu rozpočtu č.2 bol odstránený rok 2018. Očakávaná skutočnosť roku 2021 bola 

pozmenená na reálnu skutočnosť príjmov a výdavkov rozpočtu roku 2021 z dôvodu 

ukončenia roku 2021 a ukončenej závierky, čím sú údaje presnejšie. 

- Naďalej 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. Finančné operácie nie sú súčasťou bežných príjmov, 

ktoré má ZŠsMŠ je potrebné ich správne uviesť aj v rozpočte obce, pretože má to dosah na 

výsledok hospodárenia. Údaje za školu za rok 2021 obsahujú nesprávne údaje po úprave 

rozpočtu č.8 v roku 2021, správne má byť pôvodný rozpočet, ktorý bol schválený a ktorý je 

podkladom pre zisťovanie 1/12 výdavkoch v prípade rozpočtového provizória. 

- Návrh rozpočtu č.2 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 č.2 na roky 2022-2024 ako celku, t.j. vrátane finančných operácií, je naďalej 

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

výdavky. 

- Návrh rozpočtu č.2 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 opäť zostavený za rok 2022 ako 

schodkový, schodok má byť nižší z -805 375,- bol upravený na -552 766,20 Eur, tento nižší 

schodok je spôsobený vyššími príjmami, najmä podielovými daňami. Ostatné roky sa ráta 

s dosť vysokým prebytkom, ktorý považujem za nereálny z dôvodu nízkych kapitálových 

výdavkov. 

- 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. 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. V roku 2022 sa uvažuje 

so schodkom kapitálového rozpočtu v sume -1 191 749,20 Eur, v ostatné roky oveľa menej -

11.500,- Eur. Schodok kapitálového rozpočtu v roku 2022 má byť krytý prebytkom bežného 

rozpočtu /638 983,- Eur/ a prebytkom finančných operácií /789.147,08 Eur/ s tým, že 

v danom roku sa uvažuje aj s použitím rezervného fondu. 

- v programovom rozpočte je naďalej pri bode 2.8 znečisťovanie ovzdušia uvedené 

nesprávne VZN č.2/2005, toto bolo zrušené a obec nemôže na základe neho vyberať 

žiadne poplatky, má nové, VZN prijaté pod č. 1/2019 

-mzdové položky v návrhu rozpočtu č.2 nie sú naďalej v súlade so zásadami hospodárenia 

s majetkom obce, podľa ktorých musia byť rozčlenené na základný plat, osobitný príplatok, 

odmeny, príplatky za nadčas s určením počtu zamestnancov a úväzkov, na ktorých sú mzdy 

plánované  

- návrh rozpočtu č.2 nie je naďalej úplne v súlade s uznesením č.216/2021, na základe ktorého 

sa majú vracať finančné zábezpeky vybraté nad zákonnú hranicu. Došlo síce k zvýšeniu 

výdavkových finančných operácií o sumu 18.000,- Eur, vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o cudzie zdroje vybraté v minulých rokoch, o túto sumu je potrebné navýšiť aj ich zapojenie 

do príjmových finančných operácií. 
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2. Formálna stránka návrhu rozpočtu 

- Návrh rozpočtu č.2 nie je vyhotovený správne v celých Eur, skutočnosť rokov 2019,2020, 

2021 je na dve desatinné  miesta ako aj niektoré iné údaje.  
- nedošlo k úprave údajov a spresneniu na základe skutočností zistených pri záverečnom účte, 

preberajú sa v tabuľkách pôvodne údaje 
- v súhrne návrhu rozpočtu za rok 2019 nie sú príjmy a výdavky rozdelené na príjmy 

a výdavky obce a ZŠsMŠ, čím sa skresľujú údaje pre porovnanie s nasledujúcimi rokmi 

- V návrhu rozpočtu č.2 naďalej 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 nepresné považujem v rozpočte obce uvedenie vlastných príjmov nie ako bežných, čo má 

vplyv na konečný sumár rozpočtu /aj školský rozpočet sa člení na bežný, kapitálový 

a finančné operácie/ 

- nie je správne uvedenie kódov zdrojov na strane príjmov pri dotácii MV a TSP a TP, ESF 

hradený 85 % má iné číslovanie, uvedenie kódov pri príjmoch musí byť v súlade s kódmi pri 

výdavkoch, čo nie je v prípade TSP a TP, ani MŠ –inklúzia, v príjmoch kód 111-štátne zdroje, 

vo výdavkoch väčšina kód 41-vlastne zdroje  

 

Programové rozpočtovanie: 

- návrh programového rozpočtu č.2 nie je v niektorých údajoch úplne v súlade s údajmi 

v návrhu rozpočtu v tabuľkovej podobe č.2, niektoré údaje buď chýbajú, alebo sú 

naviac 

- nie je jasné odkiaľ boli vzaté údaje na strane 3 pred rekapituláciou rozpočtu, nie je súlad 

s údajmi za rok 2022 v tabuľkovom rozpočte okrem kapitálového rozpočtu, ktorý má byť 

schodkový 

- v novom návrhu programového rozpočtu č.2 nedošlo k zrušenie podprogramov 4.2 

občianske obrady a  4.3 obecné evidencie, 5.4 protipovodňová ochrana, kde nie sú uvedené 

výdavky,  

- uvádzať zodpovednosť konkrétnym menom v prípade 4.2, 4.3 považujem za zbytočnú, 

keďže daná osoba odchádza do dôchodku 

- najviac potrebný a najmenej upravený a naďalej chaotický považujem program 8 

vzdelávanie. V komentári k danému programu obec uvádza, že základná škola 

s materskou školou má samostatne schvaľovaný rozpočet /návrh programového rozpočtu 

ZŠsMŠ chýba/ a že v jednotlivých podprogramoch sú uvedené len výdavky, ktoré sú 

zapojené z rozpočtu obce. V komentári k podprogramu 8.1 materská škola uvádza, že sú 

tam rozpočtované aj výdavky spojené s prevádzkou novej materskej školy od 1.9.2022 

do konca kalendárneho roka s počtom zamestnancov deväť, pričom tieto výdavky v 

návrhu rozpočtu obce č.2 v tabuľkovej podobe obec nemá a výdavky sú zahrnuté v rozpočte 

ZŠsMŠ Markušovce v jednej sume materskej školy. To isté v podprograme 8.4. školská 

jedáleň. V podprograme 8.4. sú navyše zaradené aj výdavky týkajúce sa interiérového 

vybavenia MŠ, ktoré tam nepatria a navyše nie sú kompletné-chýba suma 38.760,- Eur 

hradená z dotácie. 

- za najväčší nedostatok považujem skutočnosť, že obec neporiešila právne postavenie novej 

MŠ a školskej jedálne ešte pred zostavením návrhu  a že mnohé dôležité veci rieši neskoro 

alebo na poslednú chvíľu. Obec ide zriadenie elokovaných pracovísk riešiť až tesne pred 

schválením návrhu rozpočtu, hoci má uznesenie o schválení žiadosti dotácie na výstavbu už 

od roku 2017 a s výstavbou začalo v roku 2021. 



 
             Odborné stanovisko HK k návrhu č.2 rozpočtu obce na roky 2022-2024 

 

4 

 

- 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 naďalej nemá  žiadne VZN týkajúce sa zriadenia materských škôl. 

- obec je povinná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, § 16, odst. 1 podať žiadosť o zaradenie školského zariadenia do siete. Žiadosť sa 

podáva ministerstvu do 31. marca kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom má 

byť školské zariadenie zriadené. Súčasťou žiadosti má byť podľa bodu j/ aj predpokladaný 

rozpočet školského zriadenia a podľa bodu n/ vyjadrenie príslušného orgánu školskej 

samosprávy. Súčasné návrhy nepovažujem za dostatočné a prehľadné, keďže samostatné 

rozpočty novovznikajúcich subjektov návrh neobsahuje. Príslušným orgánom školskej 

samosprávy je rada školy, ktorá podľa § 24, bodu 5, písm. d/ sa vyjadruje ku koncepčným 

zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia. Keďže materská škôlka, aj školská 

jedáleň v Jarečku má byť súčasťou ZŠsMŠ Markušovce bez právnej subjektivity,  odporúčam 

OZ pred schválením žiadosti si vyžiadať  stanovisko rady školy k tomu, okrem toho aj 

k ďalšiemu rozšírovaniu ZŠsMŠ. Z dôvodu neskorého podania žiadosti je tu riziko zaradenia 

nových subjektov do školskej siete neskôr, ako si to plánuje obec. 

-nie je súlad údajov kapitálového rozpočtu s rozpočtom v tabuľkovej podobe v podprograme 

13.5. komunitné centrum, ulica Jareček. Obec opäť plánuje kapitálové výdavky na interiérové 

vybavenie KC, ktoré už boli uhradené v roku 2021. 

 

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 

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

tomuto roku.  

 

3.1. Príjmy rozpočtu 
Návrhom rozpočtu č.2 obec plánuje v roku 2022 celkové príjmy v sume 5 826 872,08 Eur 

/pôvodne 5 565 642,- Eur/, v ostatných rokoch oveľa menej, keďže neuvažuje so žiadnymi 

dotáciami na investície/. 

 

A. Bežné príjmy rozpočtu /len obec/ 

V tabuľke č. 1 uvádzam pozmenené pôvodné údaje skutočného plnenia rozpočtu za roky 

2018, 2019, 2020, 2021 a pozmenené celkové údaje plánovaných bežných príjmov podľa 

jednotlivých kategórii na roky 2022, 2023, 2024. 

 
Tabuľka č.1 Bežné príjmy obce Markušovce 2018-2024 /bez ZŠsMŠ/ 

Bežné 

príjmy Skutočnos

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Skutočné 

plnenie 

2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 
Daňové 

príjmy 1 416 629 1 465 919 1 475 059 1 544 609 1 831 983 1 926 360 2 026 360 
Nedaňové 

príjmy   108 327    101 399    99 285 105 681 109 471    108 921 110 921 
Dotácie a 

granty 
1 624 897 

  1 743 316   1 977 592 

 

 2 068 970 

   

 2 066 180  1 792 855    1 841 355 
BP obce 

spolu: 3 149 853 3 310 634 3 551 936 3 719 260  4 007 634 3 828 136 3 978 636 

Zdroj: Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu obce č.2 s výhľadom na roky 2023,2024  
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V návrhu rozpočtu obce č.2 došlo v bežných príjmoch k navýšeniu najmä podielových daní 

vo všetkých 3 rokoch a k doplneniu údajov príjmov o nedoplatky za minulé roky, čím sa 

oproti skutočnosti roku 2021 navýšili najmä daňové príjmy, oproti skutočnosti roku 2021 sa 

plánuje nárast v roku 2022 o 287 374,- Eur. Okrem daňových príjmov v návrhu č.2 boli 

navýšené aj nedaňové príjmy o sumu 2 500,- Eur z predaja kníh. Výška dotácií ostala 

nezmenená, táto sa však v priebehu roka môže upresňovať podľa údajov poskytnutých 

jednotlivými poskytovateľmi dotácií, najmä transfer pre školstvo. 
 

Naďalej za riziko považujem napĺňanie vlastných príjmov pri výbere miestnych daní 

a poplatkov, nájomného za byty, vodné, stočné. Tu obec potrebuje zvýšiť svoje aktivity a viac 

postupovať v súlade s možnosťami a zákonmi, najmä včas uplatňovať svoje práva na 

zaplatenie pohľadávky.  

 

B. Bežné príjmy rozpočtu /len ZŠsMŠ Markušovce/ 
Návrh rozpočtu ZŠsMŠ obsahuje okrem pôvodného návrhu na rok 2022 aj pozmeňujúci 

návrh, ktorý je predmetom schvaľovania OZ. 

 
Tabuľka č. 2 Bežné príjmy ZŠsMŠ Markušovce 2018-2024 

Bežné 

príjmy 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Skutočné 

plnenie 

2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

ZŠs MŠ 108 545 56 244 42 643 35 075 32 900 31 000 31 000 
Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ č.2 na rok 2022-2024 a návrh rozpočtu obce č.2 s výhľadom na roky 

203-2024 

 

C. Kapitálové príjmy rozpočtu obce 
- V návrhu rozpočtu č.2 v časti kapitálových príjmov na rok 2022 nedošlo k zmene oproti 

pôvodnému návrhu. Suma očakávaných kapitálových príjmov za transfer na výstavbu novej 

MŠ v Jarečku bola po vysúťaženi firmou PROFIROB upravená na sumu 657 422,- Eur. 

Vzhľadom na skutočnosť, že toto je celková suma očakávanej dotácie a na vyfakturovanú 

a zaplatenú časť dotácie v roku 2021 v sume 23 733,57 Eur /skutočnosť roka 2021/, je 

potrebné ponížiť o túto sumu naplánovanú celkovú sumu dotácie. Z dôvodu, že firma 

nefakturovala svoje služby pravidelne mesačne a prvá platba bola realizovaná z vlastných 

zdrojov a až následne refundovaná príslušným ministerstvom, odporúčam obci požiadať čím 

skôr o predfinancovanie a kontrolu v zmysle údajov uvedených v žiadosti.  

- V novom návrhu rozpočtu obce č.2 naďalej nie sú naplánované žiadne výdavky na výstavbu 

kontajnerovej ZŠ, podľa informácií vo verejnoprávnych médiách, štát uvažuje použiť na 

výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu školských zariadené finančné prostriedky z plánu 

obnovy, aby sa odstránila zmennosť detí, čo je i problém našej základnej školy s materskou 

školou a na čo je obec pravidelne upozorňovaná zo strany riaditeľky školy. 

 

D. Príjmové finančné operácie 

- V návrhu rozpočtu č.2 bola upresnená suma finančných prostriedkov ako zostatku 

nevyčerpaného v roku 2021 školou na normatívne a nenormatívne výdavky, ktoré je možne 

ešte čerpať v roku 2022. Je potrebné zvýšiť príjmy o zábezpeku vybratú v uplynulých rokoch 

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

vo výdavkoch sa jedná o sumu 18 000,- Eur. 

- Do návrhu rozpočtu č.2 ZŠsMŠ Markušovce je potrebné medzi príjmové finančné operácie 

zaradiť aj zostatok finančných prostriedkov za stravu v sume 44.111,90 Eur, ktoré si základná 
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škola nechala na účte k 31. 12. 2021 a ktoré je potrebné vrátiť ako nevyčerpané v lehote 

určenej úradom práce. Tieto budú vrátené cez obec, ktorá bola aj prijímateľom dotácie na 

stravu, preto je potrebné o túto sumu upraviť aj vratky v bežných výdavkoch obce. 

 
Tabuľka č.3 Celkové príjmy obce Markušovce 2018-2024 

Celkové  

príjmy 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

 2020 

Skutočnosť  

2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet  

2024 
Bežné príjmy  

Obec+ZŠsMŠ 
3 254 002 3 366 925   3 594 579  3  754 335      4 040 534 3  859 136 4 009 636 

Kapitálové 151 190 346 743 75 514 74 806 949 172             3 500 3 500 
Spolu: 
 

3 405 192 3 713 668  3  670 093 3 829 141 4 989 706 3 862 636  4 013 136 

Príj.finančné 

operácie 
59 122 2 339 828 35 623 78 904 837 166            18 500  18 500 

Príjmy spolu: 

 

3 464 314 6 053 496 3  705 716 3 908 045 5 826 872 3 881 136 4 031 636 
        

Zdroj: Návrh rozpočtu č.2na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024+plnenie rozpočtu 2018-2021 

 

3.2. Výdavky rozpočtu 

- Návrh rozpočtu obce č.2 obsahuje takisto pozmenené údaje za všetky 3 roky, t.j.2022-2024. 

Oproti skutočnosti roku 2021 /3 264 578,56 Eur/ celkové výdavky obce, vrátane výdavkov 

ZŠsMŠ v roku 2022  sú naplánované vo výške 5 590 491,20 Eur. V návrhu rozpočtu obce č.2 

došlo k nesprávne preneseniu údajov z rozpočtu ZŠsMŠ, tieto výdavky majú byť vyššie 

z dôvodu nových výdavkov na novú MŠ a školskú jedáleň v Jarečku /pozmeňujúci návrh 

obsahuje sumu 2 093 757,- Eur namiesto 1 973 150 Eur/. Z toho dôvodu sa bude meniť aj 

výška celkových výdavkov, budú ešte vyššie - 5 711 098,- Eur  /viď tab. č.4/. V roku 

2023,2024 obec plánuje celkové výdavky nižšie ako boli naplánované v roku 2022, čo súvisí 

najmä z nedostatočne naplánovanými kapitálovými výdavkami a žiadnym plánom investícií, 

čím sa nenapĺňa pôvodný zámer zákonodarcov pri zostavovaní rozpočtov o viacročnom 

plánovaní, t.j. viac ako na 1 rok. 

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

Výdavky Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť

2019 

Skutočnosť 

2020 

 

Skutočnosť 

2021 

Rozpočet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

BV- obec 840 326 941 650 1 128 135 1 221 984 1 428 401 966 649 962 224 
BV-

ZŠsMŠ 

1 703 345 1 678 995 1 751 887 1 946 881 2 093 757  1 927 500 1 927 500 

BV spolu 2 543 671 2 620 645 2 880 022 3 168 865   3 522 158 2 894 149 2 889 724 

Kapitálo

vé-obec 

211 720 3 181 411 225 176 65 927 2 140 921 15 000 15 000 

Kapitálo

vé 

ZŠsMŠ 

0      4 554 0 0 0 0 0 

KV 

spolu 

211 720 3 185 965 225 176 65 927 2 140 921 15 000 15 000 

 

Výd.FO 

/iba 

obec/ 

25 440 63 568 29 049 29 786 48 019 30 289 30 544 

Výdavky 

spolu: 

2 780 831 5 870 178 3 134 247 3 264 578 5 711 098 2 939 438  2 935 268 

Zdroj: Návrh rozpočtu č.2 na roky 2022-2024+vlastné výpočty 
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A. Bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ 

- V návrhu rozpočtu obce č. 2 došlo po zaradení výdavkov na novú MŠ a školskú jedáleň pod 

výdavky ZŠsMŠ Markušovce k zníženiu bežných výdavkov obce za rok 2022 zo sumy 

1 469 050,- Eur na sumu 1 428 401,- Eur. V porovnaní so skutočnosťou roku 2021 tieto 

výdavky majú celkom narásť o sumu 206 417,- Eur.  

- V časti skutočnosť za rok 2021 boli doplnené nové výdavky, ktoré obec zaplatila, bez 

vedomia a schválenia OZ, najmä pokuty a poplatky.  

- Na prehodnotenie a zváženie sú okrem výdavkov uvedených v stanovisku k návrhu č.1, 

ktoré neboli novým návrhom upravené, ešte ďalšie výdavky súvisiace najmä s odstupným, 

ktoré je čiastočne popísané v materiáloch k prijatiu uznesenia o rozpočte. V roku 2022 

dosiahne dôchodkový vek viacero zamestnancov. Niektorí zamestnanci uvažujú s odchodom 

zo zamestnania. Dobrovoľný odchod do dôchodku však nie je dôvodom na výplatu 

odstupného. Aj keď zákonník práce pripúšťa výplatu odstupného aj v iných prípadoch, ako je 

v ňom uvedené, obec naďalej nemá vydaný žiaden odmeňovací poriadok zamestnancov, ani 

iný interný predpis, ktorý by bližšie riešil všeobecné podmienky uvedené v zákonoch 

týkajúcich sa odmeňovania či iných nárok v súvislosti so zamestnancami. Upozorňujem na 

skutočnosť, že obec má konať efektívne a hospodárne, keďže sa jedná o verejné zdroje, na 

druhej strane niektorí zamestnanci odpracovali pre obec aj viac ako 30 rokov. Niektoré 

organizácie vyplácajú z príležitosti odchodu do dôchodku odmenu podľa počtu 

odpracovaných rokov v danej organizácii, čo by bolo spravodlivejšie a hospodárnejšie. 

- do návrhu rozpočtu č. 2 boli ešte doplnené výdavky na odstupné v časti matrika o 5 972,- 

Eur, došlo k zvýšeniu na riadku 173 údržba miestnej komunikácie + výmena DZ z 8000,- na 

20.000,- Eur, k zvýšeniu výdavkov o 200,- Eur  na pracovné odevy a obuv v časti nakladanie 

s odpadovými vodami 

- bežné výdavky je potrebné ešte doplniť o vratku dotácie za stravu za minulý rok, ktoré ostali 

na účte ZŠsMŠ a budú sa cez nich zapájať do príjmových finančných oeprácií. 

 

B. Bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce 

- Pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2022 odporúčam vychádzať z rozpočtu ZŠsMŠ 

Markušovce,  časť pozmeňujúci návrh na rok 2022, ktorým boli pozmenené celkové výdavky 

zo sumy 1 973 150,- Eur na sumu 2 093 757,- Eur /obecný rozpočet prevzal pôvodné údaje 

z návrhu č.1/. 

- Návrhom č.2 ZŠsMŠ upravila výdavky hradené zo štátneho rozpočtu-normatívne, aj 

nenormatívne + doplnila ďalšie výdavky o nové projekty v sume 19 000,-Eur Spolu múdrejší 

a projekt pomocný vychovávateľ pre MŠ v sume 19 179,- Eur. Z návrhu rozpočtu nie je 

jasné, z akých príjmov to bude hradené. Podľa zástupcov školy tieto finančné prostriedky 

by mali prísť spolu s normatívnymi.  Konštatujem, že v rozpočte obce nedošlo k navýšeniu 

týchto príjmov v návrhu č.2 . Bližšie informácie k týmto projektom chýbajú. Upozorňujem 

na skutočnosť, že v rozpočte obce sú tiež plánované výdavky na projekt MŠ inklúzia v sume 

89 063,- Eur. Tiež boli zvýšené výdavky na MŠ predškolská činnosť hradené zo štátu zo 

sumy 32 500,- Eur na 40 247,- Eur.  

- Návrhom č.2 ZŠsMŠ upravila aj výdavky na materskú škôlku a školskú jedáleň, t.j. zvýšila 

sumy o výdavky na novú MŠ a novú škôlku a jedáleň k pôvodným výdavkom súčasnej MŠ 

a súčasnej školskej jedálne. Z dôvodu zlepšenia prehľadu a hospodárnosti, neodporúčam 

sledovanie výdavkov takýmto spôsobom. Nakoľko má vzniknúť nové elokované pracovisko, 

je potrebné sledovať výdavky samostatne. K takému záveru dospela aj finančná komisia zo 

dňa 15. 2. 2022. 
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C. Kapitálové výdavky rozpočtu 
- V návrhu rozpočtu č.2 kapitálových výdavkov na rok 2022 došlo k zvýšeniu celkových 

výdavkov zo sumy 2 093 317,- Eur na sumu 2 140 921,20 Eur. Rozdiel činí 47 604,20 Eur. 

Ostatné roky ostali nezmenené. V roku 2022 boli doplnené výdavky na: 

- projektovú dokumentáciu prístavba ZŠ kontajnerová škola v sume 8 000,- Eur 

- kanalizačnú prípojku pri novostavbe MŠ v Jarečku v sume 9 587,- Eur 

- ČS pri novostavbe MŠ v Jarečku v sume 30 017,20 Eur. 

Upozorňujem na skutočnosť, že tieto ďalšie výdavky súvisiace s novostavbou MŠ v Jarečku 

majú byť hradené z vlastných zdrojov, čím sa celková OC značne navyšuje a podľa informácii 

na finančnej komisií nie je konečná. Obec má aj naďalej v návrhu rozpočtu č.2 naplánované 

v súvislosti s výstavbou novej MŠ okrem 5 % spoluúčasti ďalšie výdavky na tzv. neoprávnené 

výdavky v sume 235 000,- Eur a sumu 100 000,- Eur na prevádzkové prístroje v kuchyni 

novej školskej jedálne, ktorá má byť súčasťou novej MŠ. Odporúčam OZ pred schválením 

rozpočtu prejsť si rozpočet materskej školy a najmä, čo bolo zahrnuté do sumy 

neoprávnených výdavkov v sume 235 000,-, keďže dosiaľ podľa zmluvy s Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prílohy týkajúcej sa rozpočtu novej MŠ, 

sa obec zaviazala iba na sumu neoprávnených výdavkov na projekt MŠ v sume 7 327,88 Eur 

a 5 % spoluúčasť v sume 34 601,15 Eur, 95 % zo štátu a EU činí 657 421,75 Eur. Celková 

suma rozpočtu novej MŠ podľa zmluvy má byť 692 022,90 Eur, z toho už 25 250,21 Eur 

bolo vyplatených v minulom roku, ostáva suma 666 772,69 Eur. 

- podľa údajov v programovom rozpočte na rok 2022 celková suma kapitálových výdavkov je 

naplánovaná v programe 8. vzdelanie v celkovej sume 1 003 704,20 Eur, bez projektovej 

dokumentácie na novú ZŠ je to 995 704,20 Eur, z toho na stavbu MŠ, vrátane školskej jedálne 

a ihriska celkom 893 664,20 Eur a na interiérové vybavenie MŠ a ŠJ 102 040,- Eur. Chýba 

ešte suma 38 760,- Eur v MŠ na interiérové vybavenie. Celkové výdavky na  novú MŠ so 

školskou jedálňou, vrátane ich vybavenia za rok 2022 tvoria sumu spolu 1 034 446,20 Eur, 

s už vyplatenými výdavkami v roku 2021 v sume 25 250,- Eur je to celkom 1 059 696,21 

Eur. Spoluúčasť obce tak predstavuje po odrátaní dotácie sumu 402 274,46 Eur. Spoluúčasť 

obce by tak vysoko prekračovala schválené sumy v uznesení č. 221/2017 – 5 % spoluúčasť je 

podpísaná v sumem34 601,15 Eur + neoprávnené výdavky v sume 235 000,- Eur , spolu je to 

269 601,15 Eur. Týmto dôjde k navýšeniu o ďalšie 132 673,31 Eur. V tejto sume ešte nie je 

zahrnutý výdavok na stavebný dozor, ktorý je súčasťou stavby a ktorý nikde nie je uvedený 

vo výdavkoch na rok 2022 a na projekt, ktorý už bol uhradený skôr /12 700,- Eur/. 

-Za nejasné považujem naplánovanie výdavkov na riadku 430 a 431 v súvislosti s výstavbou 

novej MŠ a pomer vlastných zdrojov a zdrojov zo štátu a EU, spoluúčasť je vyššia ako 

v zmluve o dotácii a to už časť výdavkov bola vyplatená. Kódy zdrojov nie sú v súlade 

s programovým rozpočtom, suma 63 633,- Eur má byť hradená zo štátneho rozpočtu a nie 

z vlastných zdrojov. 

- Z komentára, ani zo žiadnych zverejnených dokumentov nie je naďalej jasné, aké interiérové 

zabezpečenie sa má kupovať do novej materskej škôlky v Jarečku a tiež prevádzkové stroje, 

prístroje v sume 100.000,- Eur ako vybavenie kuchyne. Nikde nie je ani zverejnený rozpočet, 

ani zmluva na obstaranie stavby školskej jedálne. Zverejnená zmluva s firmou PROFIROB 

obsahuje iba dohodu na stavbu v sume 643 642,09 Eur,  z toho: 

- stavebná časť vlastný objekt           519 752,82 Eur 

- elektroinštalačné práce                      32 860,25 Eur 

- kanalizácia, vodovo, vykúrovanie   80 571,28 Eur  

- detské exterierové ihrisko                10 457,74 Eur 

V tom nie je vybavenie MŠ inventárom, ani publicita. 
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- Aj keď má obec v súčasnosti dostatok finančných prostriedkov v rezervnom fonde, ktorý 

slúži najmä na úhradu kapitálových výdavkov, naďalej odporúčam zvážiť výdavky na stavby, 

ktoré by mali byť hradené z vlastných zdrojov z bežných výdavkov a z rezervného fondu aj 

z dôvodu pokročilého času pri schvaľovaní rozpočtu-marec 2022 a z dôvodu chýbajúceho 

plánu obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorý sa začal riešiť v roku 2019 

a dosiaľ nebol predložený na schválenie : 

- Kanalizácia za tehelnou vo výške 125.000,- Eur /41/ 

- Kanalizácia sv.J .Nepomuckého, časť Hamrisko  vo výške 119.300,- Eur /41/ 

- Domové čerpacie stanice 2 ks Pod Horou 8000,- Eur /46/ 

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

           /z rezervného fondu-kód 46/ 

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

     v sume 163 917,- Eur /41/. 

Naďalej nie je jasné, kedy boli a či vôbec boli k týmto stavbám vyhotovené projektové 

dokumentácie. 

 

D. Výdavkové finančné operácie 
- v návrhu rozpočtu č.2 došlo k doplnenie výdavku o sumu vrátenej finančnej zábezpeky 

v sume 18 000,- , čo má vplyv na zvýšenie výdavkových finančných operácii na sumu 

48 019,- Eur. 

 

 

Z Á V E R 
 

- Aj po úprave pôvodného návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 a programového rozpočtu 

neboli do návrhu doplnené všetky pripomienky obecného zastupiteľstva z rokovania v januári 

2022, čo bolo zistené na finančnej komisii konanej dňa 15. 2. 2022, aj týmto odborným 

stanoviskom, preto 

odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu zvážiť prijatie návrhu rozpočtu č.2 na rok 2022 a roky 2023, 2024            

v danej podobe a prehodnotiť pred jeho schválením niektoré uvedené údaje a tiež prehodnotiť 

zámery a ciele podľa jednotlivých funkcií obce, ktoré má v rozpočte zadefinované. V prípade 

neoprávnených výdavkov na výstavbu novej MŠ v sume 235 000,- odporúčam prijať 

samostatné uznesenie a viazať vyplatenie týchto výdavkov z dôvodu chýbajúcich podkladov 

na predchádzajúce schválenie obecným zastupiteľstvom.  

 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

                                                                                                                                                                    

V Markušovciach dňa  26. 02. 2022   

 

 


