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

  

Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Markušovce  za rok 2020

Na základe ustanovenia § 18f, odst. 1 písmeno c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce  za rok 2020. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Markušovce za rok 2020 som
spracovala na základe zverejneného návrhu záverečného účtu Obce Markušovce za rok 2020,
príloh  2.  a 3  zverejnených na  úradnej  tabuli  obci,  finančných výkazov Obce Markušovce
k 31. 12. 2020 /FIN 1-12 v o plnení rozpočtu obce, VÚC a nimi zriadených rozpočtových or-
ganizácií,   finančných výkazov ZŠsMŠ Markušovce k 31. 12. 2020  a výkazov individuálnej
účtovnej závierky obce a tiež ZŠsMŠ k 31. 12. 2020/súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky/.
K  odbornému  stanovisku  bol  použitý  tiež  rozpočet  obce  Markušovce  za  rok  2020  so
schválenými 9. zmenami zverejnený na internetovej stránke obce a schválený rozpočet na rok
2021 s údajmi z predchádzajúcich a nasledujúcich rokov. 

 
A.    VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
         ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  OBCE MARKUŠOVCE

Návrh záverečného účtu obce Markušovce za rok 2020 má byť predložený na rokovanie obec-
ného  zastupiteľstva  v  zákonom  stanovenej  lehote,  t.j.  do  30.  júna  2021.  V čase  písania
stanoviska bol známy iný dátum konania OZ /17.06.2021/ ako schválený v harmonograme
prijatom obecným zastupiteľstvom na  začiatku  funkčného  obdobia  /10.06.2021/,  na  kedy
zvolaný nebol. 

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Markušovce za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 16, odst. 5. 
 
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu má byť na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pred jeho schválením zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.  Návrh záverečného účtu bol vyhotovený dňa 27. 05.2021. Na
úradnej tabuli obce pred OcÚ bol zverejnený dňa 1.6.2021, na webovom sídle obce na úradnej
tabuli 2.6.2021 ako príloha č.1,2 a 3.6.2021 príloha č. 3 rozpočet ZŠsMŠ Markušovce. Takto
zverejnený návrh záverečného účtu neprispieva k transparentnosti verejnej správy a pre ne-
znalých je návrh záverečného účtu ťažko dohľadateľný. Lehota 15 dní začína plynúť deň po
zverejnení. Nie je súlad údajov s údajmi uvedenými v návrhu záverečného účtu, kde je dátum
1.6.2021.
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V zmysle § 10, ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
z.z. v znení neskorších predpisov, je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem
tohto zákona aj podľa osobitného predpisu, čo je ústavný zákon  č. 493/2011 Z.z.  o rozpočto-
vej zodpovednosti z 8. decembra 2011 v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 9, ods. 2 sub-
jekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte  v odst. 1 do 30 dní po
schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka. 

Obec Markušovce si splnila zákonnú povinnosť zverejnenia údajov po schválení rozpočtu.
Rozpočet obce na roky 2020-2022 bol schválený 6.2.2020, na internetovej stránke obce bol
zverejnený v časti hospodárenie 5.3.2020.

Skutočnosť plnenia rozpočtu so všetkými zmenami za rok 2020 bola zverejnená v posledný
60. deň - 1.3.201. Údaje o plnení rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce za rok 2020 neboli v danom
čase zverejnené. Zverejnený skutočný rozpočet  za rok 2020 na internetovej stránke obce  ne-
obsahoval všetky údaje v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti, t.j. skutočnosť dvoch
predchádzajúcich rozpočtových rokov, zverejnený bol iba rok 2020, chýbal rok 2018, 2019
a rozpočet na rok 2021, 2022. 
 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a dala si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Správa
nezávislého audítora za rok 2020 zatiaľ vyhotovená  Ing. Máriou Kyselovou nie je z dôvodu
vypracovávania konsolidovanej uzávierky, t.j. vrátane údajov jedinej rozpočtovej organizácie-
ZŠsMŠ Markušovce. Podľa zákona o účtovníctve č.431/20202, § 19, odst.3 /čo je osobitný
predpis,  na  ktorý  sa  odvoláva  zákon  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  č.
583/2004 Z.z/, účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom ove-
rená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotli-
vých príjemcov, ak nie sú obcou celkom zverejnené iným spôsobom
f)  údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  
g ) hodnotenie plnenia programov obce

Návrh záverečného účtu za rok 2020 pozostáva z 3. častí-písomnej so zhodnotením údajov
a s tabuľkovej  časti  rozpočtu  obce,  vrátane  údajov  za  ZŠsMŠ  a samostatného  rozpočtu
ZŠsMŠ v tabuľkovej podobe. Bol zistený nesúlad údajov príjmových finančných operácií
uvedených vo finančnom výkaze FIN-12 obce /11.198,76 Eur/a údajmi vykázanými v ta-
buľkovej časti rozpočtu obce príjmové finančné operácie /16.476,99 Eur/.

Údaje v časti týkajúcej sa príjmov  a výdavkov sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organi-
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začná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Bilancia aktív a pasív – obsahuje iba údaje týkajúce sa obce bez ZŠsMŠ. Po vykonaní konso-
lidovanej účtovnej závierky odporúčam OZ poskytnúť tieto údaje, ktoré presnejšie vystihujú
celkový stav aktív a pasív obce ako celku.
  
Hodnotenie plnenia programov obce –  Obec Markušovce nemala na rok 2020, ani ďalšie 2
roky schválený programový rozpočet, ani rozdelenie výdavkov do programov, čím obec poru-
šuje už niekoľko rokov zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy č. 583/2004 Z.z..
Pri zostavovaní a hodnotení rozpočtu obce Markušovce sa neuplatňuje princíp zameraný na
ciele a výsledky, ale iba na financie, čo znižuje hodnotu informácií, ako Obec Markušovce
hospodári  s verejnými financiami a čo za ne bolo v kalendárnom roku vykonané. Občania
obce, ani poslanci OZ tak majú slabé alebo žiadne informácie, čo sa za minuté financie v Obci
v minulom roku urobilo a či to bolo efektívne a hospodárne. Na stránke Ministerstva financií
je oblasti programového rozpočtovania venovaná veľká časť informácii. Správy z hodnotenia
programov sú podkladom aj pre zhodnotenie programu hospodárskeho rozvoja obce, ktoré za
predchádzajúce obdobie bolo nedostatočné. 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočto-
vom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. 

V súlade s § 16 ods. 2 zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne
usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým oso-
bám, t.j. k svojej jedinej zriadenej rozpočtovej organizácii ZŠsMŠ Markušovce. Podobne ako
v roku 2018 problém robia príjmové finančné operácie a ich správne a včasné vykazovanie vo
výkazoch a následne v tabuľkovej podobe, čo má vplyv najmä na správne zhodnotenie vý-
sledku rozpočtu, ktoré ho väčšinou znižujú. Po zavedení stravného v školách pre všetkých
žiakov a tiež z dôvodu pandémie došlo v roku 2019, ako aj v roku 2020 k zmene vyúčtovania
stravného poskytnutého školám /vrátane špeciálnej školy, pre ktorú chodia finančné prostried-
ky na stravu aj v prípade, že špeciálna ZŠ nie je súčasťou riadenia obce-kompetenčne patrí
pod VÚC Košice./

Z roku 2019 ostalo v ZŠsMŠ Markušovce nevyčerpaných 13.712,36 Eur, ktoré vrátila obci
k 31. 12.2019. Z toho časť financií bola ZŠsMŠ Markušovce vrátená /prenesený výkon štátnej
správy, ktoré mala ZŠsMŠ právo vyčerpať a aj vyčerpala do 31. 3. 2020 v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z., § 26. Tento zostatok mal byť za-
pojený do rozpočtu obce v roku 2020 ako príjmová finančná operácia. Podľa finančného vý-
kazu obce nie všetky financie boli správne zúčtované ako príjmová finančná operácia roku
2020. Časť financií sa týkala aj špeciálnej ZŠ Markušovce, ktoré neboli vyčerpané v roku
2019.

Ako príjmová finančná operácia bol do rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce roku 2020 zapojený aj
zostatok na účte týkajúci sa stravy, ktorý ZŠsMŠ obci koncom roka 2019 neodviedla v cel-
kovej sume  19 146,16 Eur.
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Podľa  údajov  uvedených  v časti  11.  záverečného  účtu  za  rok  2020  nazvanej  finančné
usporiadanie vzťahov, obec Markušovce vykázala  finančne usporiadanie okrem svojej zalo-
ženej právnickej osoby /RO/ aj vzťahy voči štátnemu rozpočtu, voči štátnym fondom. 

V tejto časti záverečného účtu sa nachádza aj informácia, aké sú pohľadávky obce k 31. 12.
2020 voči štátnym organizáciám-štátnemu rozpočtu z titulu projektov TSP a TP, projektu NP
PRIM Inklúzie v MŠ a dotácií na aktivačnú činnosť, ktoré dosť podstatne zaťažujú obecný
rozpočet bez finančného krytia vopred.   Nie všetky príjmy, ani výdavky na tieto činnosti
neboli obecným zastupiteľstvom schválené a uzatvorenie zmlúv starostom obce na túto
činnosť pri spoluúčasti obce je porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, § 19, odst. 5 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 a § 19, odst. 4, podľa ktorého štatutárny orgán
subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali
iba v     takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v     rozpočte subjektu
verejnej správy. Svedčí to aj o     nedostatkoch pri finančnej kontrole, ktorá má pozostávať
z     viacerých úkonov a     v     prípade nesúladu so zákonom a     rozpočtom sa finančné operácie,
ani majetkové a     iné právne úkony nemajú uskutočniť. To isté platí a pre výdavky v súvis-
losti s pandémiou COVID. Z mojej strany bol na začiatku pandémie starosta 2x upozornený
na dodržiavanie zákonov a rozpočtu.

Z prehľadu  zúčtovania  finančných  vzťahov  vyplýva,  že  neobsahuje  vyúčtovanie  všetkých
grantov a transférov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, rozpočtu EÚ a fondov uvedených v
záverečnom účte v príjmovej časti na strane 5 a 6.  Z finančného usporiadania voči štátnemu
rozpočtu vyplynul záver, že nie všetky dotácie, ktoré boli obci v roku 2020 poskytnuté, boli v
roku 2020 aj  vyčerpané.  Z dotácie okresného školského úradu na prenesený výkon štátnej
správy – normatívne finančné prostriedky v sume 1.337.330,-  Eur, ZŠsMŠ vyčerpala 1.301
817,99 Eur, rozdiel činí 35.512,01 Eur, ktorý je potrebné odrátať od výsledku hospodárenia v
roku 2020 a zaradiť ako príjmovú finančnú operáciu v obci roku 2021 z dôvodu možnosti po-
užitia finančných prostriedkov  v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č.
523/2004 Z.z., § 26 do 31.3.2021. 

V prehľade sa nachádza aj rozdiel   nevyčerpanej dotácie týkajúcej sa projektu inkluzívneho
modelu vzdelávania, ktorej prijímateľom bola ZŠsMŠ a nie obec v sume 1 391,98 Eur, a zo-
statok z dotácie na stravu v ZŠsMŠ v sume 34.437,04 Eur, ktoré je potrebné takisto odrátať od
hospodárskeho výsledku obce  /BP+KP-BV-KV/ a zaradiť v príslušnej organizácii, u ktorej je
na účte k 1.1. 2021 do príjmových finančných operácii.  V prehľade chýba  aj  dotácia od
Štatistického  úradu  na  sčítavanie  obyvateľstva,  ktorá  je  vykázaná  medzi  odpočítanými
sumami z výsledku hospodárenia, ktorá prišla v roku 2020 a celá prechádza do roku 2021. 
V prehľade je rozdiel  vykázaný aj  pri  poskytnutí  dotácie pre DHZO Markušovce v sume
15,80 Eur, so záverečného účtu nie je jasné, či bol vrátený v roku 2020, alebo nie. Podľa in-
formácii došlo k jeho vráteniu ešte v roku 2020.

K rozpočtom iných obcí, VÚC,   obec  Markušovce nemala žiadnu povinnosť. Zo štátnych
fondov má obec povinnosť jedine voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, kde spláca istinu
a úroky  na byty.  Zostatok nesplatenej istiny úveru voči ŠFRB k 31. 12. 2020 predstavuje stá-
le vysokú sumu 416.339,40 Eur+úroky v zmysle splátkového kalendára.  Celkový úver na
byty predstavoval sumu 786.363,94 Eur./istina/+úroky. Obec si v roku 2020 splnila povinnosti
ohľadom mesačných splátok istiny, aj úroku. 
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Obec mala v zmysle § 16, odst. 2 finančne usporiadať  aj vzťahy voči fyzickým osobám -
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu ako
dotácie na konkrétny účel či akciu. V roku 2020 podľa údajov záverečného účtu v časti 9. pre-
hľad o  poskytnutých dotáciách,  obec  poskytla  finančné prostriedky ako dotáciu  v zmysle
VZN č. 4/2016 jedenástim právnickým osobám s právnou subjektivitou po sčítaní v celkovej
sume  17.377,30 Eur. Bol zistený nesúlad s údajmi v rozpočte v tabuľkovej podobe, kde je
suma 17.349,30 Eur,  rozdiel  činí  28,-  Eur.  Kontrolou bolo zistené,  že suma poskytnutých
dotácií bola v skutočnosti vyššia, len niektorí ju celú, alebo časť vrátili už v roku 2020, napr.
OZ  MUSICA Nobilis,  Hrad  Markušovce.  Poskytnuté  údaje  v časti  9  tak  nie  sú  presné
a v súlade so skutočnosťou. Nie je ani súlad s údajmi uvedenými pri  bežných transféroch.
Folklórnemu súboru Markušovce nebola poskytnutá žiadna suma. Podľa uvedenej tabuľky 3
organizácie-OZ  Slovan  Markušovce,  Jednota  dôchodcov  Markušovce  a Slovenský  zväz
zdravotne postihnutých, ZO Markušovce  vrátili časť nevyčerpanej dotácie až v roku 2021, čo
je v rozpore  so zmluvami o poskytnutí dotácie, kde je  dohodnutý termín na vyúčtovanie 31.
12. Vzhľadom na pandémiu a chorobnosť aj na strane zamestnancov koncom roka, je možné
tento neskorší termín vyúčtovania akceptovať. Nie je jasné, kde v rozpočte na rok 2021 je ten-
to rozdiel v sume 1.254,82 Eur naplánovaný a tiež, kde je vykázaný zostatok nevyčerpaných
finančných prostriedkov z dotácie za rok 2019, ktoré mali byť vrátené do obecnej pokladne
a na účet obce v roku 2020-suma 568,30 Eur. 

K plneniu rozpočtu chýba komentár, či hodnotiaca správa, ktorá by viac vysvetľovala jednot-
livé príjmy a výdavky a to, čo bolo za tieto financie urobené. Obec zanedbáva aj priebežné
hodnotenie  strategických  dokumentov,  najmä  plánu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja
a iných, napr. územného plánu. Na zmene územného plánu sa robí už od roku 2017, za rok
2020 nenastal v tejto oblasti žiaden posun.

Boli zistené aj rozdiely v zverejnenom rozpočte v tabuľkovej podobe obce po všetkých zme-
nách za rok 2020 s údajmi v tabuľkovej podobe rozpočtu ako prílohy č.2 k záverečnému účtu
obce. Z predloženého záverečného účtu nie je jasné, či OZ malo informáciu o všetkých roz-
počtových zmenách obce a ZŠsMŠ.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Podľa zákona č.369/1990 Zb., § 9, odst. 2 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôso-
bom.  To isté platí aj o záverečnom účte obce.

Na základe zákona č. 583/2204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 9 je
obec povinná zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Túto povinnosť si obec v roku 2020 spl-
nila. Okrem toho bola obec povinná zostaviť rozpočet aj v programovej podobe podľa §
10, ods. 4 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j.
stanoviť si ciele a výsledky, čo chce za dané príjmy dosiahnuť a mať ukazovatele, ktoré
bude hodnotiť. Túto povinnosť si obec nesplnila a neplní ju už niekoľko rokov.  Na túto
povinnosť je obec pravidelne upozorňovaná, ale k riešeniu nedochádza. Obec dosiaľ ne-
prijala  žiadne opatrenia,  aby tomu tak  bolo.  Namiesto  odborných zamestnancov prednosť
dáva rôznym projektom a neekonomickým pracovníkom, čo možno považovať za nedostatok
riadenia a neplnenie základného zákona obce – zákona č. 369/1990 Z., § 9, odst. 1, podľa
ktorého je rozpočet obce základom finančného hospodárenia obce. 

Rozpočet na roky 2020-2022 nebol v roku 2019 schválený, čím sa obec na začiatku roka 2020
dostala do rozpočtového provizória, t.j. mohla minúť v kalendárnom mesiaci iba 1/12 pôvod-
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ne schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka. Programový rozpočet na roky 2020-2022
nebol predložený vôbec. 
OZ obce Markušovce schválilo iba tzv. položkový rozpočet obce na roky 2020-2022 s pozme-
ňujúcimi návrhmi uznesením č. 111/2020 dňa 06. 02. 2020 na svojom 19. zasadnutí. Rozpočet
obce na rok 2020 bol schválený  ako prebytkový  v sume 204.496,- Eur, t. j. celkové príjmy /
4.425.793,00 Eur/ mali byť vyššie ako celkové výdavky /4.221.297,00 Eur/. Súčasťou rozpoč-
tu obce boli aj príjmy a výdavky jedinej rozpočtovej organizácie obce ZŠsMŠ Markušovce
/viď tab. č.1/. 

Rozpočet školy bol schválený v ten istý deň ako rozpočet obce uznesením č. 109/2020. Z cel-
kového rozpočtu obce plánované celkové príjmy rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ na rok 2020
predstavovali  sumu  1.842.330,-  Eur,  ktoré  väčšina  prišli  na  obec  a následne  boli  zaslané
ZŠsMŠ. Vlastné príjmy ZŠsMŠ boli naplánované iba vo výške 56.500,- Eur. Celkové príjmy
sa mali rovnať celkovým výdavkom v sume 1.842.330 ,- Eur. 
Z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/02004, § 2, písm.b,
rozpočet obce, vrátane rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce na rok 2020 bol schválený tiež ako pre-
bytkový /rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce=bežný + kapitálový rozpočet/
v sume 220.336,- Eur /tab. č.1/. 

Tabuľka č. 1 Pôvodný schválený rozpočet na rok 2020  v Eur

Rozpočet 
Bežný        roz-
počet

Kapitálový 
rozpočet Spolu bez FO

Finančné 
operácie Spolu s FO

Príjmy-obec 3 533 082 822 561 4  355 643 13 650 4 369 293

Príjmy ZŠsMŠ 56 500 0 56 500 0 56 500

PRÍJMY SPOLU: 3 589 582 822 561 4 412 143 13 650 4 425 793

Výdavky obec 1 030 956 1 318 521 2 349 477 29 490 2 378 967

Výdavky ZŠ s MŠ 1 842 330 0 1 842 330 0 1 842 330

VÝDAVKY SPOLU 2 873 286 1 318 521 4 191 807 29 490 4 221 297

Výsledok P-V celkom 716 296 -495 960 220 336 -15 840 204 496

Zdroj: Rozpočet +finančné výkazy obce a ZšsMŠ za rok 2020

V priebehu roka 2020 boli vykonané 9 zmeny rozpočtu 9 rozpočtovými opatreniami, z toho
len 2 zmeny boli  vykonané OZ v zmysle § 14,  odst.2 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. /piata a ôsma/ . 

Tabuľka č. 2  Schválený rozpočet na rok 2020  po 9. zmenách v Eur

Rozpočet 
Bežný        
rozpočet

Kapitálový 
rozpočet Spolu bez FO

Finančné 
operácie Spolu s FO

Príjmy-obec 3 567  477 1 105 512 4 672 989 16 562 4 689 551

Príjmy ZŠsMŠ 71 598 0 71 598 19 146 90 744
PRÍJMY SPOLU: 3 639 075 1 105 512 4 744 587 35 708 4 780 295

Výdavky obec 1 023 616 1 488 559 2 512 175 29 490 2 541 665

Výdavky ZŠ s MŠ 1 884 426 0 1 884 426 0 1 884 126

VÝDAVKY SPOLU: 2 908 042 1 488 559 4 396 601 29 490 4 426 091

Výsledok P-V 731 033 -383 047 347 986 6 218 354 204
Zdroj: Rozpočet Obce Markušovce za rok 2020 v tabuľkovej podobe+finančné výkazy obce a ZŠsMŠ 
za rok 2020
Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 2 konečný výsledok obce na rok 2020 po všetkých
zmenách mal byť vyšší o 149.708,- Eur /v sume 354 204,-/
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Z hľadiska zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výsledok hospodárenia
obce, vrátane ZŠsMŠ Markušovce na rok 2020 po všetkých zmenách sa nezmenil, ostal pre-
bytok 347.986,- Eur, ale tento mal byť oproti pôvodne schválenému rozpočtu /220.336,- Eur/
vyšší. Rozdiel činí: +127.650,- Eur.

Tabuľka č. 3  Skutočné hospodárenie obce v roku 2020 v Eur

Rozpočet 
Bežný        
rozpočet

Kapitálový 
rozpočet Spolu bez FO

Finančné 
operácie Spolu s FO

Príjmy-obec 3 551 937 75 514 3 627 451 16 477 3 643 928

Príjmy ZŠsMŠ 42 643 0 42 643 19 146 61 789
PRÍJMY SPOLU: 3 594 580 75 514 3 670 094 35 623 3 705 717

Výdavky obec 1 128 135 225 176 1 353 311 29 049 1 382 360

Výdavky ZŠ s MŠ 1 751 887 0 1 751 887 0 1 751 887

VÝDAVKY SPOLU: 2 880 022 225 176 3 105 198 29 049 3 134 247

Výsledok P-V 714 558 -149 662 564 896 6 574 571 470
Zdroj: Finančné výkazy obce a ZŠsMŠ Markušovce  k 31. 12. 2020 

Na základe tabuľky č. 3 hospodárenie obce v roku 2020, ktorá bola zostavená podľa skutoč-
nosti údajov vykázaných vo finančných výkazoch obce k 31. 12. 2020 a výsledku finančných
operácií v tabuľkovom rozpočte, konečný výsledok obce, vrátane ZŠsMŠ /564.896,- Eur/ 2,5
x prekračuje pôvodne schválený rozpočet vo februári 2020 a 1,62 x upravený rozpočet po 9
zmenách v priebehu roka 2020. 

Pre účely tvorby rezervného fondu sa z prebytku vylúčia zostatky nevyčerpaných dotácií za
rok 2020, tak ako je uvedené v návrhu záverečného účtu a v tomto stanovisku  /564 895,75-
74 665,03=490 230,76 Eur. 

Podľa § 10, odst. 6 vyššie citovaného zákona sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktoré
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a slúžia iba na vysporiadanie rozdielov
bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok finančných operácií tak činí sumu 6 574,- Eur.
Tento prebytok nemôže byť predmetom tvorby rezervného fondu, keďže sa jedná o cudzie
zdroje, ktoré majú svoje účelové určenie. 

Obec Markušovce nemala v roku 2020, aj napriek viacerým stanoviskám k rozpočtu a upozor-
neniam z kontroly, naďalej vyriešený problém s platnosťou a účinnosťou  interných pravidiel,
ktoré by upravovali vykonávanie zmien rozpočtu obce zo strany oprávnených orgánov obce
a tiež prípravu a kontrolu rozpočtu, jeho zverejňovanie a sledovanie jeho výsledkov a zvlášť
programový rozpočet. 

1. 1. Zhodnotenie príjmov rozpočtu
Z celkových príjmov obce /3.705.716,53 Eur/, vrátane príjmov ZŠsMŠ /61.788,91 Eur/, naj-
vyššiu sumu predstavovali príjmy bežného rozpočtu v sume 3 594.579,28 Eur, z toho bežné
príjmy obce boli 3.351.936,56 Eur a zvyšok sú vlastné príjmy ZŠsMŠ /42.642,72 Eur/.  Plne-
nie bežných príjmov obce /bez vlastných príjmov ZŠsMŠ/ oproti pôvodne schválenému plánu
rozpočtu /3.3533 082,- Eur/  vo februári 2020  predstavuje 100,53 % plnenie a oproti uprave-
nému rozpočtu po všetkých zmenách  /3.567.477,37 Eur/ 99,56 % plnenie. 

Pandémia  mala  v  roku  2020  vplyv  najmä  na  bežné  príjmy  školy,  ktoré  sa  oproti  plánu
56.500,- Eur/, aj pozmenenému /71.598,59 Eur/, kde boli zvýšené, nenaplnili. Skutočné plne-
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nie bolo iba na 59,56 %. Z celkovej sumy 42.642,72 Eur väčšiu časť predstavovali granty /22
138,09 Eur-projekt inkluzívny model vzdelávania, zvyšok  predstavovali nedaňové príjmy /
20.504,63 Eur/.  

Tabuľka č. 4 Skutočné príjmy rozpočtu za roky 2013, 2014, 2015, 2016-po oprave a 2017,2018,2019,2020

Príjmy Skutoč-
nosť 2013

Skutoč-
nosť 2014

Skutočnosť
2015

Skutočnosť
2016  po
oprave

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Skutočnosť
2020

Bežné  -obec 2 259 703 2 366 225 2 653 734 2 795 763 3 068 618 3 149 852 3 310 634 3 551 937

           
-ZŠsMŠ

14 024 17 548 16 238 20 202
19 820 108 690 56 291 42.643

Bežné spolu 2 273 727 2 383 773 2 669 972 2 815 965 3 088 438 3 258 542 3 366 925 3 594 580

Kapitálové 
príjmy

22 470 4 694 150 35 806 20 591 151 190 346 743 75 514

Príjmové 
fin.operácie-
obec

592 33 338 16 797 30 349 54 422 59 076 2 339 782 16 477

PFO-ZŠsMŠ 0 0 0 0 0 145 0 19 146

Príjmové 
fin.operácie
spolu:

59 221 2 339 782 35 623

Príjmy 
spolu:

2 296 789 2 421 805 2 686 919 2 882 120 3 163 451 3 468 953
6 053450

3 705 717

Príjmy bez 
fin.operácií

2 296 197 2 388 467 2 670 122 2 851 771  3 109 029 3 409732 3 713 668 3 670 094

 Zdroj: Záverečné účty obce Markušovce 2013-2020 a finančné výkazy za roky 2013-2020 

Pre porovnanie bol v tabuľke č.4 vykázaný vývoj skutočných príjmov obce za posledných 8
rokov. Z tabuľky č. 4 vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2013-2019  príjmy
obce celkom, vrátane ZŠsMŠ /bez finančných operácii, aj s nimi/ majú rastúci trend, čo je pre
obec pozitívne. Rastúci trend súvisí s rastom počtu obyvateľov a tiež s rastom podielových
daní, ktoré sa odvíjajú aj od zvýšených príjmov štátu.

Najväčšie rozdiely v plnení rozpočtu oproti plánu predstavovali kapitálové príjmy, kde na-
priek podpísanej zmluve obec čaká na dotácie na novú materskú škôlku v sume 674 120,- Eur.
Koncom roka došlo k navýšeniu rozpočtu aj dohľadom dotácie za projekt zníženie energetic-
kej náročnosti pôvodnej materskej škôlky, ktoré boli preplatené v oveľa menšej sume, ako
boli naprojektované /plán 145.000,- Eur, skutočnosť 75 514,- Eur/. Do rozpočtu bol 5. zme-
nou zahrnutý aj očakávaný grant na vodovod od Ministerstva reg. rozvoja, ani tento v roku
2020 neprišiel. Celkové plnenie kapitálových príjmov za rok 2020 tak z naplánovanej cel-
kovej  sumy po  všetkých  zmenách  v  čiastke  1.  105.512,-  Eur  nakoniec  bolo  iba  v  sume
75.514,- Eur, čo predstavuje 6,83 %.

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú aj  finančné operácie, t.j. zapojenie zostatkov z minulých 
rokov a cudzíe zdroje prijaté v danom roku, ktoré je potrebné vyčerpať alebo vrátiť, napr. zo-
statky dotácií, finančné zábezpeky. 
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Tab. č. 5 Prehľad niektorých druhov bežných príjmov /len obec/ za roky 2013-2020 v Eur
Príjmy Skutočnosť

2013
Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Skutočnosť 
2019

Skutočnosť
2020

Granty a 
transféry 
celkom

1 237 657 1 287 226 1 450 385 1 412 441 1 618 985 1 624 897 1 743 316 1 977 592

Daňové 
príjmy

920 872 969 930 1 093 418 1 267 802 1 337 547 1 416 629 1 465 919 1 475 059

- z nich 
podielové 
dane

806 462 889 329 1 008 292 1 141 163 1 245 413 1 305 746 1 418 586 1 423 256

- daň z 
nehnuteľnosti

71 815 38 036 42 056 79 143 51 913 70 293 29 493 33 020

- poplatok za 
KO a drobný 
stavebný 
odpad

40 608 41 347 41 685 46 311 38 670 38 674 16 068 16 941

Nedaňové 
príjmy

104 268 109 069 109 931 115 520 112 086 108 327 101 399 99 285

Zdroj: Finančné výkazy  Obce Markušovce za roky 2013-2020 o plnení rozpočtu

Z rozboru plnenia celkových príjmov obce /bez príjmov ZŠsMŠ/ uvedených v záverečnom
účte a z tabuľky č. 5 vyplýva, že z bežných príjmov najvyšší podiel tvorili granty a transféry,
po nich daňové príjmy a nakoniec nedaňové príjmy. Granty boli ešte vyššie, keďže niektoré
prišli priamo rozpočtovej organizácii /22.139,- Eur/. Z daňových príjmov oproti minulému
roku  rástli  všetky  vykázané  príjmy  v  tabuľke  č.5,  z  nich  najviac  rástli  podielové  dane.
Podielové dane majú rastúci trend za posledných 8 rokov, aj keď v roku 2020 prvýkrát po
dlhej dobe pôvodne plánované výnosy na podielových daniach v sume 1.457 866,- Eur boli
5.zmenou znížené na 1.379 302,- Eur. Skutočnosť bola oproti poslednej zmene nakoniec lep-
šia /1.423 256,- Eur/, ale oproti pôvodne schválenému zneniu došlo k poklesu. 

Za alarmujúci a nedostatočný považujem výber dane z nehnuteľnosti t.j. z pozemkov, stavieb
a z bytov, čo môže súvisieť aj s neskorým zaslaním výmerov /až v druhej polovici roka/ a tiež
s prebiehajúcou pandémiou a zníženými príjmami u niektorých obyvateľov obce. Oproti pred-
chádzajúcim rokom bol v roku 2020, aj v roku 2019 oveľa nižší výber tejto dane-viac ako
polovicu. Pokles výberu je vidieť aj pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný od-
pad. Súvisí to aj so zmenou zaradenia príjmov od SABARu, B-NOVY, ktoré posledné 2-3
roky už nepatria medzi daňové príjmy, ale granty, nakoľko tento príjem je príjmom enviro-
mentálneho fondu, ktorý ich preposiela obci.  Z predložených podkladov sa to nedá zistiť,
keďže chýbajú predchádzajúce roky.

Tiež nedaňové príjmy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli nižšie, čo je negatívny jav.
Príjmy sa nenaplnili najmä u vodného a stočného a u nájomného za byty. Svedčí o tom aj rast
pohľadávok /nevymožené príjmy/. V budúcnosti odporúčam venovať väčšiu pozornosť po-
hľadávkam a ich pravidelnému vymáhaniu, vrátane pokút, či penálov a tiež správnej eviden-
cii. Odporúčam v tejto oblasti posilniť človeka, prípadne prijať právnika, ktorý by sa venoval
prevážne len tejto činnosti vzhľadom na vysoký stav pohľadávok. Z dôvodu rastu nákladov na
spravovanie vodovodov a kanalizácie odporúčam aj prehodnotiť cenu vodného a stočného na
budúci rok.
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1. 2 Zhodnotenie výdavkov rozpočtu obce

A. Výdavky celkom /obec aj ZŠsMŠ/
Na základe finančných výkazov o plnení rozpočtu za rok 2020 obec oproti upravenému plánu
celkových výdavkov v sume 4.426 090,54 Eur, vrátane výdavkových finančných operácií a
výdavkov ZŠsMŠ Markušovce bola vykázaná oveľa nižšia skutočnosť čerpania výdavkov –
3. 134 246,99 Eur. Najviac k tomu prispeli nižšie kapitálové výdavky.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, celkové výdavky, vrátane finančných operácii pokles-
li /viď tab. č.6/ Pri sledovaní vývoja výdavkov za posledných 8 rokov rastúci trend je iba u
bežných výdavkov. Kapitálové výdavky, aj výdavkové finančné operácie sa vyvíjajú nerov-
nomerne, t.j. raz je rast, inokedy pokles. 
                                                                                                                                                   
Tabuľka č. 6  Výdavky rozpočtu za roky 2013-2020  v Eur

Výdavky Skutočnosť
2013

Skutoč-
nosť 2014

Skutoč-
nosť 2015

Skutoč-
nosť 2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Skutoč-
nosť 2020

Bežné – 
obec 536 407 602 635 714 383 787 381 893 769 840 326 941 650 1 128 135

               
ZŠsMŠ 1 266 419 1 388 480 1 403 991 1 444 651 1 580 416 1 703 344 1 678 995 1 751 887

Bežné 
spolu 1 802 826 1 991 115 2 118 374 2 232 032 2 474 185 2 543 670 2 620 645 2 880 022

Kapitálov
é  - obec

166 967 262 689  62 741 131 835 64 299 211 720 3 181 411 225 176

ZŠsMŠ 0 0 0 37 745 20 004 0 4 554 0
Kapitálo-
vé spolu

166 967 262 689 62 741 169 580 84 303 211 720 3 185 965 225 176

Výdavk.fi 
operácie

34 680 35 091 35  094 39 469 30 404 25 440 63 568 29 049

Výdavky 
spolu:

2 004 473 2 288 895 2 216 209 2 441 081 2 558 892 2 780 830 5 870 178 3 134 247

Výdavky 
bez fin. 
operácií

1 969 793 2 253 804 2 181 115 2 401 612 2 558 488 2 755 390 5 806 610 3 105 198

Zdroj: Záverečné účty Obce Markušovce za roky 2013-2020 a finančné výkazy obce a ZšsMŠ za roky 2013-
2020

B. Bežné výdavky obce
Zhodnotenie bežných výdavkov obce uvedené v záverečnom účte obsahuje súhrnné údaje za
niektoré ekonomické kategórie rozpočtovej klasifikácie v podobe, ktorá nebola schválená, t. j.
údaje celkom o mzdách, odvodoch, tovaroch, výdavkoch na transféry. Overiť správnosť z tak-
to uvedených údajov v záverečnom účte sa nedala zistiť a porovnať, keďže v takejto podobe
neboli nikdy ani schválené. Porovnať sa dajú len údaje v tabuľkovej podobe-príloha č.2 a 3
/schválené a skutočnosť/. Už z údajov čerpania bežných výdavkov uvedených v záverečnom
účte vyplýva vyššie čerpanie niektorých výdavkov ako bol plán, čo svedčí aj o nedostatočnej
finančnej kontrole, keďže takéto operácie sa nemali vôbec uskutočniť. V danom prípade sa
nedá  hovoriť  o správnom  a efektívnom  hospodárení  s verejnými  financiami  a o dobre
a správne vykonanej finančnej kontrole.
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Porovnaním schválených plánovaných bežných výdavkoch obce vo februári 2020 a schvá-
lených plánovaných bežných výdavkov po 9. zmenách  /1.023 619,09 - 1.030.956 Eur/ rozdiel
naplánovaných  bežných výdavkov obce klesol o 7 339,91 Eur. Skutočnosť však bola úplne
iná. Bežné výdavky boli oproti poslednej zmene prekročené o 104 518,72 Eur, čo nemožno
hodnotiť pozitívne. K danej situácii nemalo vôbec dôjsť.

Niektoré výdavky obsahujú viac ako 100 % plnenie, iné výdavky, ktoré boli naplánované pod-
ľa funkčnej klasifikácie, vykazujú nulové plnenie, čo nie je je nikde zdôvodnené prečo je to
tak.

C. Kapitálové výdavky obce
Ako vyplýva zo záverečného účtu, aj príloh o plnení rozpočtu za rok 2020, obci sa v roku
2020 nepodarilo uskutočniť mnohé naplánované investície, na ktoré sú určené kapitálové vý-
davky. Z naplánovanej sumy výdavkov v hodnote 1.318 521,- Eur  zvýšenej po 9. zmenách na
sumu 1.488.549,- Eur, skutočnosť plnenia predstavuje len  výdavky v hodnote 225.176,- Eur
Eur, čo je oproti upravenému plánu iba 15,13 % plnenie rozpočtu. Za nedostatok považujem
neukončenie procesu zmeny územného plánu, ktorého cena stúpa a na ktorom sa pracuje už
od roku 2017 a tiež nezrealizovanie výstavby novej MŠ, kde je zmluva na dotáciu podpísaná
už  dlhšie.  Negatívne  možno  hodnotiť  výdavky  na  multifunkčné  ihrisko  Jareček  v  sume
9.703,58 Eur, ktoré neboli schválené a prispeli tak k zvýšeniu celkovej obstarávacej ceny v
hodnote viac ako 80.000,- Eur celkom /vrátane výdavkov z minulého roka/. 

D. Výdavkové finančné operácie obce
Okrem splátky úveru uvedenej v záverečnom účte obec mala v roku 2020 aj vratky cudzích
zdrojov,  t.j.  finančných  zábezpek  na  byty  pri  zmene  nájomcov  obecných  bytov  v  sume
3.062,40 eur.

F. Zhodnotenie výdavkov ZŠsMŠ Markušovce
Výdavky ZŠsMŠ Markušovce,  jedinej rozpočtovej organizácie obce Markušovce,  ktoré sú
súčasťou rozpočtu obce Markušovce,  boli  v roku 2020 naplánované po všetkých zmenách
rozpočtu ako bežné v sume 1. 884.425,91 Eur. Skutočnosť rozpočtu bola v sume 1.751 886,88
Eur, čo je oproti plánu suma nižšia o 132.539,03,- Eur. Kapitálové výdavky, ani výdavkové fi-
nančné operácie ZŠsMŠ za rok 2020 nevykazuje žiadne.
 
Tabuľka č. 7 Bežné výdavky ZŠsMŠ týkajúce sa originálnych kompetencií za roky 2013-2020 bez dotácie štátu

Výdavky 
ZŠsMŠ 
originálne

Skutočnosť 
2013

Skutočnosť 
2014

Skutočnosť 
2015

Skutočnosť 
2016

Skutočnosť 
2017

Skutočnosť
2018 

Skutočnosť 
2019

Skutočnosť 
2020

Materská 
škola

77 564 81 665 105 963 96 026 102 430 101 267 106 255 86 948
15 099

Školský 
klub detí

19 736 17 412 14 227 17 229 15 030 18 077 20 728 25 548

Školská 
jedáleň

74 446 80 252 78 812 88 170 90 467 87 709 105 975 116 579

Spolu origi-
nálne kom-
petencie

171 746 179 329 199 002 201 423 207 927 207 053 232 958 244 174

Zdroj: Záverečné účty obce za roky 2013-2018 a plnenia rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce 2013-2020

Skutočné rozpočtované výdavky rozpočtovej organizácie /1.751.887,- Eur/ predstavovali zo
všetkých bežných výdavkov obce /2 880 022,- Eur/ 60,83 %, čo je viac, ako mala výdavky len
obec. Výdavky sa týkali najmä preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného škols-
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tva, sociálnej pomoci – na stravu a učebné pomôcky, hradené prevažne  z príjmov štátu a ori-
ginálnych kompetencií obce týkajúce sa materskej škôlky, školského klubu detí a školskej
jedálne, ktoré boli z väčšej časti hradené z podielových daní obce v sume 219 040,- Eur, zo
štátu – dotácia pre materské školy 2 909,- Eur- a 15 099,- projekt podpory udržania zamest-
nanosti MŠ počas COVIDu a z vlastných zdrojov školy získaných z platieb na základe prija-
tých VZN alebo využitia majetku školy či preplatkov  za minulé roky v sume 10 035,- Eur ,
čo je menej ako predchádzajúci rok /17.499,- Eur. / Súčasťou rozpočtových výdavkov  sú už
pár rokov aj výdavky na školské stravovanie, ktoré boli vo výške 93 654,- Eur /v tabuľkovej
podobe rozpočtu je tento údaj výdavku nejasný/. 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020
LEN Obec /konsolidovaná uzávierka nie je/
Aktíva, t. j. majetok obce spolu, krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
k 31. 12. 2020 oproti začiatku obdobia stúpol z 11.618 514,26, Eur  na 12.087 270,18 Eur, t.j.
o 468 755,90,-  Eur.  V návrhu  záverečného  účtu  nie  je  súlad  aktív  a pasív  /jednotlivé
aktíva sú v súlade s údajmi súvahy k 31. 12.2020, chybný je  len údaj majetok spolu,
namiesto 11 621 334,74 má byť 12. 087 270,16 Eur /ostatné údaje sú v súlade so súvahou/. 

K celkovému nárastu najviac prispel nárast obežného majetku. Z toho najviac vzrástol stav
finančných účtov. Obec Markušovce naďalej vykazuje vysoký stav na účte 042 - Obstaranie
hmotného majetku, kde sa sledujú náklady na všetky začaté a nedokončené investície. Od
posledného zistenia  stav k 31.  12.  2020 narástol  na sumu 3.464 349,43 Eur .  K zvýšeniu
najviac prispeli obstarávacie náklady na novú kanalizáciu v minulých rokoch. Napriek tomu,
že  stavba  je  v užívaní  už  nejaký čas,  obec  stále  nemá rozhodnutie  o predčasnom užívaní
stavby. S účinnosťou od 20.marca 2009 podľa § 33, odst. 1 opatrenia uvedením do užívania sa
rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom
užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Rozhodnutie bolo vydané len nedávno, účinnosť ešte
nenadobudlo.

Za alarmujúci považujem vysoký stav krátkodobých pohľadávok /budúcich príjmov/ podľa
súvahy predstavuje v brutto vyjadrení 495 445,55 Eur, po korekcii t.  j. výpočte opravných
položiek netto suma je 162 395,56 Eur. Pohľadávky oproti minulým rokom majú stúpajúci
charakter,  avšak klesá ich vymožiteľnosť,  čo je pre príjmovú časť rozpočtu zlý signál do
budúcnosti.  Z údajov uvedených pri  rozbore plnenia príjmov obce za rok 2020, najvyššie
pohľadávky brutto obec eviduje pri  dani z nehnuteľnosti  v sume 222 333,12 Eur,  Druhou
najväčšou skupinou sú pohľadávky za komunálny dopad a drobný stavebný odpad. K 31. 12.
2017 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a stavebný odpad v sume 145 703,76
Eur.

Stav záväzkov sa oproti minulému roku znížil zo 670 682,42 Eur na  597 052,89 Eur, rozdiel
je 73.629,53 Eur. Nie je súlad údajov ohľadom záväzkov v časti 6 a 7 záverečného účtu.
Podľa súvahy celkový stav záväzkov je v časti 6 -597 052,89 Eur.

Zo štruktúry záväzkov uvedených v  časti  7.  záverečného účtu  /chýbajú  záväzky voči  ŠR
v sume 21 127,38 a rezervy v sume 4 850,- Eur, predstavujú dlhodobé záväzky t.j. záväzky so
splatnosťou viac ako jeden rok najvyššiu sumu - 469.245,24 Eur. Okrem úveru voči ŠFRB
obec  eviduje  záväzky voči  občanom z  dôvodu  vybratej  zábezpeky na  byty  a záväzky zo
sociálneho fondu. V porovnaní s minulým rokom /491.051,23 Eur/ u dlhodobých záväzkov
došlo k ich zníženiu,  najmä z dôvodu úhrad úverov. Z ostatných záväzkov k 31. 12. 2020
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okrem  záväzkov  voči  zamestnancom  a organizáciám  štátu  /SP,  ZP,  daňový  úrad/  z titulu
výplaty za december v januári,  obec vykazuje záväzky voči dodávateľom, ktorých faktúry
prišli  až  v novom roku,  kedy sa  nedali  uhradiť,  záväzky  v sume  17.469,44,-  Eur  a  voči
ZŠsMŠ ako vrátené nevyčerpané štátne prostriedky. Nejasné sú ostatné záväzky.

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31. 12. 2020
Celkovou sumou dlhu obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
§ 17, ods. 7 sa rozumie na účely tohto zákona súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľ-
ských  záväzkov obce.  Zo sumy záväzkov uvedenej  v  záverečnom účte  v  časti  PASÍVA–
celkom  v hodnote 571.075,51 Eur   do celkovej sumy dlhu v zmysle zákona nespadá žiaden
záväzok obce. V roku 2020 Obci Markušovce ostal iba záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja
bývania   v celkovej  sume 416 339,40 Eur  /istina/+úroky so  splatnosťou 17.  09.  2035.  V
zmysle § 17, odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa tento úver do
celkovej sumy dlhu nezapočítava. Napriek tomu je potrebné dlh voči ŠFRB sledovať, pretože
ho je potrebné splatiť a mať na splátky a úrok vyčlenené financie každý rok.  Momentálne
celkový dlh obce možno hodnotiť kladne. Oproti roku 2019 sú záväzky obce  k 31. 12. 2020
nižšie. 

Tabuľka č. 9. Sumu ročných splátok úveru a úrokov v roku 2017-2020 a splatnosť úverov

Úver Splátka istiny Splátka úroku Spolu splátka Splatnosť úveru

ŠFRB-2017 25 208,59 5 142,77 30 351,36 17. 09. 2035

ŠFRB-2018 25 439,67 4 911,69 30 351,36 17. 09. 2035

ŠFRB-2019 25 738,89 4 612,47 30.351,36 17. 09. 2035

ŠFRB-2020 25 987,03 4 364,33 30.351,36 17. 09. 2035

Zdroj: Záverečný účet za rok 2017-2020  

Na základe novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z.z.,  §  17,  ods.  6b/  platnej  od  roka  2016,  pri  výpočte  sumy splátok  návratných  zdrojov
financovania, vrátane úhrady výnosov suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských
úverov nesmie prekročiť   v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho  rozpočtového  roka  znížených  o  prostriedky  poskytnuté  v  príslušnom
rozpočtovom  roku  obci  z  rozpočtu  subjektu  iného  subjektu  verejnej  správy,  prostriedky
poskytnuté  z  EÚ  a  iné  prostriedky  zo  zahraničia  alebo  prostriedky  získané  na  základe
osobitného predpisu. Kontrolou bolo zistené, že suma 25 % nebola vyrátaná správne. Nie
je jasné, odkiaľ bola vzatá suma odrátaná od skutočných bežných príjmov za rok 2019.
Bežné  dotácie  za  rok  2020  sú  podľa  finančného  výkazu  za  obec  vykázané  v  sume
1.943.290,23 Eur+ZŠsMŠ vykázala dotácie v sume 22.139,- Eur. Nesprávne je uvedený aj
rok 2018 namiesto roku 2019.

Skutočné bežné príjmy /vrátane príjmov ZŠsMŠ/ za predchádzajúci rozpočtový rok /rok 2019/
predstavovali sumu 3.336 924,56 Eur, prostriedky poskytnuté obci v príslušnom rozpočtovom
roku /2020/ zo štátneho rozpočtu, rozpočtu EÚ, fondov=dotácie, predstavovali čiastku   1.977
592,07+22.139,-  Eur.  Spolu:  1.999.731,07 Eur.  Rozdiel  v sume 1.337.193,49 Eur je údaj,
ktorý tvorí základ pre výpočet 25 % skutočných bežných príjmov, čo je suma 334.298,37 Eur.
Táto  suma  v  roku  2020  nebola  prekročená  pri  splátkach  návratných  zdrojov
financovania.  Celkové  splátky  dlhu,  vrátané  úrokov  za  rok  2020,  predstavovali  sumu
30.351,36 Eur /viď tab. č. 10/.
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4. ZÁVER

Návrh záverečného účtu Obce Markušovce za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami  §  16  zákona  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. 

Návrh záverečného účtu Obce Markušovce za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce /okrem
rozpčtu ZŠsMŠ/. 

Riadna účtovná závierka obce  k 31.12.2020 zatiaľ overená audítorom nebola,  overuje sa
spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Obecné  zastupiteľstvo  uzatvára  prerokovanie  záverečného  účtu  v zmysle  §  16,  odst.  10
jedným z týchto výrokov:
a/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Podľa  § 16,  odst.  11,  ak sa záverečný účet  schváli  s výhradami,  obecné zastupiteľstvo je
povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

V Markušovciach 15. 6. 2021

Ing. Františka Šteinerová
hlavná kontrolórka Obce Markušovce
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