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

          

Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Markušovce

na roky 2020 – 2022 

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.) 

p r e d k l a d á m
odborné  stanovisko  k návrhu rozpočtu  Obce  Markušovce  na  roky  2020  –  2022.  
Odborné  stanovisko  k návrhu  rozpočtu  obce  na  roky  2020  –  2022  (ďalej  len  „odborné
stanovisko“)  bolo  spracované  na  základe  vyveseného  návrhu  rozpočtu  na  rok  2020
s výhľadom na roky 2021-2022 na úradnej tabuli obce a zverejneného na internetovej stránke
obce, vrátane  návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Markušovce. 

V  ÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z troch hľadísk: 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. Formálna stránka návrhu rozpočtu
3. Vecná stránka návrhu rozpočtu

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
Podľa § 9, odst. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.je rozpočet obce základom
finančného hospodárenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Podľa §
9, odst. 5 daného zákona, postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového
hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania
medzi  obcami,  vzťahy  k  štátnemu  rozpočtu  a  rozpočtu  samosprávneho  kraj  ustanovuje
osobitný  zákon,  ktorým  je  zákon  583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy. 

1.1. Súlad/nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

A. Súlad so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
-  Návrh rozpočtu vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom
pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom  žijúcim na území obce vyplývajúce pre
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ne zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných
nariadení  obce, ako aj  zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu
obce./§4, odst. 3/
-  Súčasťou  rozpočtu  obce  sú  aj  príjmy  a  výdavky  rozpočtovej  organizácie  obce  /ZšsMŠ
Markušovce/§4, odst.4/
- Návrh rozpočtu je spracovaný v členení podľa § 9, odst.1 ako viacročný, t.j. tvorí ho:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok – rok 2020, 
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2021,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, ktorý sa zostavuje podľa písmena b/ – teda rok
2022.
- Súčasťou viacročného rozpočtu sú údaje podľa osobitného predpisu-ústavného zákona č.
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti /§9, odst.2/.
- Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet na rok 2020 /§9, odst.3/.
-  Podľa  § 9,  odst.  4  zákona č.  583/2004  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
príjmy a výdavky na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné,  napriek tomu platí
príručka  ministerstva  financií,  podľa  ktorej  záväzne  ukazovatele  je  možné  meniť  len
v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.
- Návrh rozpočtu výnosu dane z príjmov FO vychádza zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpoč-
tovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., a z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu /odhad založený na 
prognóze MFSR vychádzajú zo septembrovej prognózyseptembrovej prognózy 2019 Výboru pre daňové prognózy, 
ktorá bude základom tvorby Rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Rozpočet ve-
rejnej správy SR na roky 2020-2022 v čase zostavenia návrhu rozpočtu obce Markušovce ešte
nebol schválený. /§10, odst.1/.
- Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia /v príjmovej časti/:
• zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady
• zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.  /§10, odst.1/-okrem novej MŠ.
-  Členenie rozpočtu na rok 2020, aj na ďalšie 2 roky je dodržané /§ 10  ods. 3/ , t.j. rozpočet 
sa člení na:
a /bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c/ finančné operácie.
- Návrh rozpočtu  je predložený na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej 
kategórie ekonomickej klasifikácie-podľa príručky na zostavenie rozpočtu je to trojmiestny 
kód končiaci dvoma nulami-viď rozpočet ZŠsMŠ Markušovce. Návrh rozpočtu obce je ešte 
podrobnejší /§ 10, odst. 4/. Obec stále nemá prijaté žiadne pravidlá rozpočtového procesu 
v     obci a v jej zriadenej organizácií.
- Podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022  je obec
povinná rešpektovať aj vyhlášku Štatistického úradu SR č.257/2014 účinnú od 1. 1. 2015, 
podľa ktorej sa výdavky v návrhu rozpočtu musia členiť nielen podľa ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie, ale aj podľa funkcií, ktoré obec vykonáva /tzv. funkčná klasifikácia, 
ktorá je vyjadrená v kódoch podľa funkcií a ich názvoch/. Obec Markušovce má členené 
výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 podľa funkčnej klasifikácie a podľa kódov 
zdrojov.
- Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 zohľadňuje ustanovenia § 10, ods.  7, podľa ktorého sa
rozpočet obce podľa § 10, ods. 3 zostavuje ako celok vyrovnaný alebo prebytkový.  Návrh
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rozpočtu na roky 2020-2022 ako celku,  t.j.  vrátane finančných operácií,  je zostavený ako
vyrovnaný v     roku 2020 a     ako prebytkový v rokoch 2021, 2022, rok 2021 má byť prebytok
591 410,45 Eur,  rok 2022 je  naplánovaný prebytok  1 018394,44 Eur  /roky 2021 a 2022
považujem za nadhodnotené/.
-  Návrh  rozpočtu  na  roky  2020-2022  bez  finančných  operácií,  ktoré  nevstupujú  do
hospodárskeho výsledku obce – prebytku alebo schodku v zmysle § 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je zostavený za rok 2020 ako schodkový –
-256  026,-  Eur,   v rokoch  2021  a  2022  je  zostavený  prebytkový  v  dôsledku  slabého
plánovania 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, tieto však nemajú vplyv na schodok bežného rozpočtu.
b/  kapitálový  rozpočet  je  zostavený  ako  schodkový  po  všetky  tri  roky  s  tým,  že  okrem
prebytku bežného rozpočtu sa uvažuje v roku 2020 s použitím prostriedkov z rezervného
fondu a v roku 2021 a 2022 sa ráta s úverom vo výške 200 000,- Eur každý rok. ????

B. Nesúlad so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,      
so  zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- návrh rozpočtu na roky 2020-2022 obsahuje aj také výdavky, ktoré neboli v roku 2019 
schválené a majú pokračovať v ďalších rokoch, čím obec porušuje § 19, odst. 5, zákona č. 
523/2004 Z.z., podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bež-
nom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpoč-
tový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom roz-
počtovom roku, podľa § 19, ods. 4 štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný za-
bezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľnovali iba v takej výške, ako zodpovedá rozsahu 
plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy-podľa predpokladaného plnenia 
rozpočtu za rok 2019 tomu tak nie nie.
- návrh rozpočtu obce neobsahuje zámery a ciele na rok 2020, ktoré bude obec realizovať
z výdavkov rozpočtu obce /ďalej len program obce/. Obec Markušovce má viac ako 2000
obyvateľov, preto je povinná dodržiavať pri zostavovaní rozpočtu aj toto pravidlo /§4, odst.5/.
- viacročný rozpočet neobsahuje programy najmenej na tri rozpočtové roky /§9, odst.1/
- Podľa § 10, odst.1 zostavovanie rozpočtu obce má vychádzať predovšetkým z viacročného
rozpočtu,  z  určeného  podielu  na  výnosoch  daní  v  správe  štátu  ustanovených  osobitným
predpisom  a  zo  schváleného  rozpočtu  verejnej  správy.  Nedá  sa  povedať,  že  zostavenie
rozpočtu  vychádza  úplne  z viacročného  rozpočtu  schváleného  v predchádzajúcom období.
Niektoré  údaje  sú  vyššie,  iné  nižšie  ako  boli  predložené  v  minulom  období  na  roky
2020,2021.  Podľa  príručky  MF  č.  MF/009168/2019-411  na  zostavenie  návrhu  rozpočtu
verejnej správy na roky 2020-2022 rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2020 sú záväznými
ukazovateľmi,  pričom na  nasledujúce  dva rozpočtové  roky,  t.  j.  na roky 2021 a  2022 sú
orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku,  ale len v mimoriadnych a
odôvodnených prípadoch  . 
- V návrhu rozpočtu nie sú zabezpečené všetky záväzky, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia 
povinnosti ustanovených osobitnými predpismi /§10, odst.2/, t.j. nie je jasné, ako chce obec 
riešiť povinnú školskú dochádzku pre predprimárne vzdelávanie všetkých detí v materských 
škôlkach od 5 rokov, ktoré má platiť od 1. januára 2021 /novelizácia školského zákona 
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní/-zákon 209/2019 a tiež § 6, odst.3, písm b zákona č. 
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596/2003 Z,z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších pred-
pisov /zákon č.221/2019 Z.z./, podľa ktorého obec vytvára podmienky na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom.
- V návrhu rozpočtu opäť vôbec nie sú riešené výdavky /ani príjmy/ týkajú sa volieb do 
NRSR , ktoré sa majú uskutočniť v roku 2020 /§10, ods.2/. 
- návrh rozpočtu obce nie je  predložený na schválenie súčasne aj ako rozpočet výdavkov
podľa programu obce /§ 10, ods.4 druhá veta/. Na internetovej stránke, ani na výveske obce
nie je zverejnený žiaden programový rozpočet obce.   Túto zákonnú povinnosť si Obec
Markušovce neplní už niekoľko rokov za sebou . Z návrhu rozpočtu sa nedajú zistiť ciele a
výsledky. 
- Členenie výdavkov Obce Markušovce v návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 podľa funkčnej
klasifikácie  nie  je  presné.  Podľa  príručky  na  zostavenie  rozpočtu  štatistická  klasifikácia
výdavkov  verejnej  správy  sa  použije  v  zmysle  vyhlášky  Štatistického  úradu  Slovenskej
republiky  č.  257/2014  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva  štatistická  klasifikácia  výdavkov  verejnej
správy (SK COFOG). Výdavky na roky 2020 až 2022 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto
klasifikácie. Obec nemá všetky výdavky rozpísané do najnižšej úrovne a veľa výdavkov má
zaradených nesprávne medzi výdavkami verejnej správy. Napríklad:
Podľa  vysvetliviek  štatistického  úradu  k metodike  COFOG  pod  kódom  01.1.1  sa  vedú
výdavky  výkonných  a  zákonodarných  orgánov.  Táto  trieda  zahŕňa:  výdavky  na  správu,
prevádzku  alebo  podporu  zákonodarných,  výkonných  a  ďalších  normotvorných  orgánov:
zákonodarné  orgány,  orgány  výkonnej  moci,  orgány  verejnej  správy  na  jednotlivých
úrovniach  (obce  a  vyššie  územné  celky-  VÚC);  Do  tejto  triedy  tiež  patrí  poradný,
administratívny personál, ktorý je v tesnom kontakte s týmito úradmi a orgánmi, knižnicami a
ďalšími verejnými informačnými službami, ktoré slúžia hlavne výkonným a normotvorným
orgánom vrátane materiálneho vybavenia poskytovaného orgánom národnej rady, výkonnej
moci, orgánom územnej samosprávy, prípadne ďalším subjektom.
V tejto triede nie sú zahrnuté: výdavky na činnosť orgánov územnej samosprávy, ktoré
sa zaoberajú určitou špecifickou činnosťou (triedia sa podľa príslušnej funkcie).
-  Obec  má  v  tejto  skupine  aj  napriek  minuloročnému  upozorneniu  nesprávne  zatriedené
výdavky na vydanie knihy, ktoré patria do výdavkov funkčnej klasifikácie 0830 vysielacie a
vydavateľské služby, sú tu výdavky na prenájom cintorína, palivo ako zdroj energie -dielňa a
iné.

C. Súlad  s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o     rozpočtovej zodpovednosti
- Predložený návrh spĺňa povinnosti podľa tohto zákona, čl. 9, odst.1, t.j. súčasťou návrhu
rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2019 /pôvodný, nie po úpravách
a zmenách, ktorý je podkladom pri čerpaní 1/12 v prípade rozpočtového provizória/, údaje o
očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /roka 2019/ a údaje o skutočnom plnení
rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky /rok  2017, 2018/ a údaje na nasledujúce 2
roky po roku 2020, t.j. na rok 2021, 2022.  

D. Súlad so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- návrh rozpočtu obce bol pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 19. 11. 2019. Lehota zverejnenia najmenej 15 dní
uplynie 4. 12. 2019 /§ 9, odst.2/.
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1.2. Súlad/nesúlad so strategickými dokumentami obce
Na územnom  pláne  sa  pracuje  už  piaty  rok,  návrh  rozpočtu  neráta  s  rozšírením  obce  a
investíciami  v  časti  za  ul.  Komenského  na  výstavbu  nových  domov  a  zabezpečením
infraštrukúry, realizačná časť hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce mešká už niekoľko
rokov, historické budovy obce upadajú, v návrhu rozpočtu nie sú na ne naplánované žiadne
výdavky.

1.3. Súlad/nesúlad s internými pravidlami obce

A. Zásady hospodárenia s     majetkom obce Markušovce
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022  nie je vyhotovený v súlade s prijatými zásadami
hospodárenia  obce  Markušovce  schválenými  dňa  20.3.2019  /uznesenie
č.7/2019/a potvrdenými uznesením č. 22/2019 zo dňa 17. 4. 2019:
- článok 39, ods. 1 podľa ktorého základom finančného hospodárenia okrem rozpočtu je aj
programový rozpočet,
- článok 39, odst.2, podľa ktorého súčasťou návrhu rozpočtu má byť  aj priložený komentár,
z ktorého musí byť jasné, na základe akého zákona, VZN, internej normy, zmluvy sú napláno-
vané príjmy či výdavky rozpočtu. Pri rozpočtových položkách, ktoré zahŕňajú viacero výdav-
kov, musí byť účel jasný a konkrétny, napr. nákup inventáru, údržba, služby a pod. 
- článok 39, odst. 3, podľa ktorého mzdové položky v návrhu rozpočtu musia byť rozčlenené
na  základný  plat,  osobitný  príplatok,  odmeny,  príplatky  za  nadčas  s  určením  počtu
zamestnancov a  úväzkov,  na ktorých sú mzdy plánované.  Takáto  informácia  sa  z  návrhu
rozpočtu nedá vždy zistiť. 

B. Zásady odmeňovania poslancov OZ a     členov komisií OZ Obce Markušovce
- návrh rozpočtu zohľadňuje odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa nových zásad
odmeňovania prijatých dňa 20.3.2019 uznesením č. 11/2019.

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu

-  Návrh  rozpočtu  bez  komentára  neumožňuje  posúdiť  oprávnenosť  zvýšenia  či  zníženia
jednotlivých položiek príjmov a výdavkov rozpočtu a účel použitia výdavkov.
- V návrhu rozpočtu chýba legenda, v ktorej sa dajú zistiť, čo sa skrýva za číslami kódov
zdrojov  či  odvolávka  na  pravidlo,  na  základe  ktorého  boli  dosadené  čísla  do  tabuľkovej
podoby rozpočtu.
- Mzdové prostriedky nie sú v jednotlivých výdavkov podľa funkčnej klasifikácie uvedené
rovnako, v časti 0911 funkčná klasifikácia MŠ inklúzia a funkčná klasifikácia 0950 TSP+TP
sú výdavky na mzdy uvedené v jednej sume spolu s odvodmi+v ďalšej položke sú ďalšie
odvody, čo je nejasné a nezrozumiteľné. 
-  Návrh  rozpočtu  na  všetky  3  roky  nie  je  zostavený  rovnako,  návrh  rozpočtu  na  roky
2021,2022 je oproti roku 2020 opäť v desatinných číslach a nie  v celých eurách.
-  Časť  výdavkov  týkajúci  sa  funkčnej  klasifikácie  Matrika+REGOG /funkčná  klasifikácii
0133/ je zbytočne rozbitý samostatne, keďže výdavky za predchádzajúce roky, aj roky budúce
okrem jednej položky na poštovné nie sú uvedené žiadne.
- V návrhu rozpočtu obce ako celku nie sú vlastné príjmy ZŠsMŠ rozčlenené na bežné príjmy
a príjmové finančné operácie /viď rozpočet ZšsMŠ/, čo skresľuje údaje v prehľade čerpania
rozpočtu za roky 2017-2019 a návrhu rozpočtu Obce Markušovce na roky 2020-2022 ako
celku, keďže príjmové finančné operácie ZŠsMŠ nevstupujú do prebytku/schodku. Základná
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škola  začala  účtovať  o  finančných  operáciach  z  dôvodu  zrušenia  mimorozpočtových
prostriedkov a zapájania zostatkov z minulých rokov, ktoré má na svojich účtoch, ak ich ku
koncu roku neodvedie na obec.
- Boli zistené rozdiely pri vykazovaní skutočnosti príjmov v školskom rozpočte a rozpočte
obce vlastné príjmy ZŠsMŠ za roky 2017,2018 / v škole vyššie ako u obce/
- Návrh rozpočtu obsahuje zbytočne položky s nulovou hodnotou, napr. príjem z kapitálových
aktivít. Podľa príručky na zostavenie rozpočtu má každá organizácia použiť to, čo sa jej týka a
na čo má v prípade príjmov v zmysle platných zákonov, či VZN oprávnenie.
Od roku 2019 už obec nedostáva príjmy od firmy SABAR a B NOVA za uloženie odpadu, ale
priamo z enviromentálneho fondu /Zákon č. 329/2018 Z. z.o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení  zákona č.  587/2004 Z. z.  o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov/.  V návrhu  rozpočtu  nie  sú
aktuálne údaje.
- V prehľade čerpania rozpočtu a návrhu rozpočtu na rok 2017, 2020 nie sú v kapitálových
výdavkoch  zahrnuté  kapitálové  výdavky  ZŠsMŠ  Markušovce,  čím  celkový  výsledok  bez
finančných operácií a j s nimi vychádza iný.
- Napriek plánovaniu úverov v roku 2021 a 2022 vo výdavkových finančných operáciách je
naplánovaná nízka suma /bez splátok týchto úverov/. V súčasnosti obec spláca 1. úver, pri 2.a
3. úveroch splátky budú vyššie.
- Údaje kapitálových výdavkov na roky 2021, 2022 sú slabo vyplnené. Obec nemá ujasnený
zámer ďalšieho rozvoja či modernizácie alebo rekonštrukcie súčasného majetku, napr. budova
skladiska na Slovenskej ul., historické budovy.

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu

3.1. Príjmy rozpočtu
- Pri porovnaní plánovaných celkových príjmov /vrátane príjmových finančných operácií/    
za rok 2020 v sume 4 712 728,- Eur so schválenými plánovanými celkovými príjmami na rok 
2019 v sume 7 263 790,- Eur, v návrhu rozpočtu na roky obec uvažuje so znížením celko-
vých príjmov o 2 551 062,- Eur. Ešte väčšie zníženie celkových príjmov sa predpokladá v ro-
ku 2021 /7 263 790-3 863 284/, čo je suma    3 400 506,- Eur. V roku 2022 sa opäť ráta s ná-
rastom celkových príjmov. Pri porovnaní plánovaných celkových príjmov za rok 2020 v sume
4 712 728,- Eur  a očakávanej skutočnosti roka 2019 v sume 6 193 023,- Eur, je rozdiel ešte 
nižší – 1 480 295,- Eur, za rok 2021 tento rozdiel činí 2 329 739,- Eur /6 193 023-3 863 284/  
a za rok 2022 je rozdiel oproti roku 2019 suma 2 243 159,- Eur.
- Aj napriek očakávanému zníženiu celkových príjmov považujem predložený plán vývoja
celkových príjmov na nasledujúce tri roky za príliš optimistický, najmä čo sa týka výnosu
dane z príjmov FO poukázaných samospráve.
Predpokladané riziká:
-  vzhľadom  k  tomu,  že  údaje  vývoja  výnosu  dane  z  príjmov  poukázaných  samospráve
vychádzajú z prognózy mesiaca september, kedy ešte neboli schválené zákony týkajúce sa
daňových  zmien  fyzických  osôb na  nasledujúce  roky 2020,2021  /zvýšenie  odpočítateľnej
položky u fyzických osôb v roku 2020, zníženie dane u podnikajúcich fyzických osôb z 19%
na 15 %, aj napriek rastu minimálnej mzdy je možné predpokladať, že výnos dane z príjmov
zaslaný obci bude nižší
- výnos dane z príjmov FO poukázaný samospráve sa nemusí vyvíjať vzostupným spôsobom
aj z dôvodu spomaľovania ekonomiky SR i ekonomík okolitých krajín a z dôvodu očakávanej
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krízy a problémov firiem v SR i v zahraničí, čo môže mať vplyv na štátny rozpočet a tým aj
na obecné rozpočty, 
- optimistický štátny rozpočet, ktorý môže byť zmenený s dosahom na zníženie výnosu dane  
z príjmov poukázaných samospráve z dôvodu krytia štátnych výdavkov /už sa to v minulosti 
stalo, že príjmy boli obciam krátené/
- výsledky volieb do Národnej rady v roku 2020 a zostavenie novej vlády a zmena priorít       
s dosahom na obecné rozpočty a kontrola starých výdavkov na projekty.

A. Bežné príjmy rozpočtu /len obce/
- Z bežných príjmov rozpočtu z jednotlivých druhov príjmov najvyššiu sumu ako aj po minulé
roky predstavujú dotácie a granty, ktoré pribúdajú so zapájaním sa do stále nových projektov
a tiež  s rastom miezd vo verejnej  správe  na  základe  kolektívnej  zmluvy vyššieho  stupňa
a nových  pravidiel  odmeňovania  /nové  stupnice  platových  taríf  súvisiace  aj  s rastom
minimálnej  mzdy/  a  zamestnávaním  stále  nových  zamestnancov.  Veľkú  časť  dotácií
predstavujú najmä dotácie na prenesený výkon štátnej správy, ktorú obec musí vykonávať v
zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce  a  na  VÚC najmä  v  oblasti  školstva,  územného  plánovania  a  stavebného  poriadku,
pozemných komunikácií, sociálnej pomoci, matriky. Dotácia na rok 2020 je naplánovaná na 1
100,- Eur, čo nie je pravda a skresľuje aj celkové výsledky o 10.000,- Eur menej.  Súčasťou
sú  aj  dotácie  na projekty,  o ktorých  OZ  nerozhodlo  OZ  /granty  z úradu  práce  na
zamestnávanie,  projekt  MŠ-inklúzia,  nový  projekt  zamestnávania  TSP,  TP.  Otázna  je
efektívnosť využitia týchto dotácií.
- Z návrhu rozpočtu – transfer pre školstvo sa nedá zistiť, či v danej sume je aj poplatok pre
detí v novej MŠ, ktorej výstavba je naplánovaná v roku 2020. Podobne obec neráta ani so
zvýšením príjmov na stravovanie týchto detí ako podpory z ÚPSVaR, ani v roku 2020, ani
neskôr.  Za  nedostatok  považujem  skutočnosť,  že  obec  stále  nemá doriešenú  právnu
formu novej MŠ a spôsob zriadenia. 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/.  Z návrhu rozpočtu sa nedá zistiť  počet  detí
a finančné povinnosti  s tým spojené pre predprimárne vzdelávanie,  ktoré je od 1.  1.  2021
povinné.
- Upozorňujem vedenie obce aj na zákon č. 596/2003 Z.z., § 18, odst. 3, podľa ktorého je
zriaďovateľ povinný žiadať o zmenu v sieti školských zariadení do 31. marca kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. V zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o zriadení rozpočtových organizácii rozhoduje
OZ. Včasné nahlásenie má vplyv na zdroje zo štátu – príspevok pre MŠ na školopovinné deti,
strava detí v MŠ školopovinné detí. 
-  V  predloženom  návrhu  je  oproti  minulým  rokom  plánovaná  nižšia  podpora  z  ÚPaSV
týkajúca sa plnenia školských povinnosti dieťaťa v ZšsMŠ i v ŠpZŠ Markušovce. Dôvod nie
je  známy.  Projekt  inklúzie  má  pokračovať  aj  v  roku  2021,2022,  hoci  podľa  zmluvy  jej
platnosť končí 31. 10. 2020.
- Bežné granty a transfery majú oproti predchádzajúcim rokom najväčší nárast v roku 2020,
v rokoch 2021-2022 je oproti plánovanému rozpočtu na rok 2020 v sume 1 912 456,- Eur,
naplánovaný pokles týchto príjmov v sume 1 881 143,- Eur rovnako /viď tab. č.1/.
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Tabuľka č.1 Bežné príjmy obce Markušovce 2016-2022 /bez ZŠsMŠ/
Bežné
príjmy

Skutočnos
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Očakávaná
sk. 2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet
2022

Daňové
príjmy 1 267802 1 337 547 1 416 629 1 481 035 1 555 726 1 623 141 1 716 601
Nedaňové
príjmy   115 520    112 086    108 327 96 406 98 810    98 620 101 620
Dotácie  a
granty

1 412 441
1 618 985 1 624 897 1 792 434

1 912 456
+10 000 1 881 143 1 881 143

BP  obce
spolu: 2 795 763 3 068 618 3 149 853 3 369 875 

3 566 992
+10 000 3 602 904 3 699 364

Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2022-2022 a plnenie rozpočtu 2016

-  Druhou najpočetnejšou skupinou bežných príjmov,  u ktorých obec plánuje nárast  každý
plánovaný rok, je skupina daňových príjmov, kde okrem rizík popísaných pri príjmoch roz-
počtu týkajúcich sa výnosu dane z príjmov FO poukázaných samospráve je rizikom aj slabý
a neskorý výber miestnych daní a poplatkov. Tu má obec najväčšie rezervy pri napĺňaní rastu
vlastných príjmov. Napriek pribúdajúcim stavbám daň zo stavieb nerastie. 
- Poslednou skupinou bežných príjmov sú nedaňové príjmy  Táto skupina ako jediná z bež-
ných príjmov je naplánovaná ako celok oproti predchádzajúcim obdobiam poklesom príjmov,
hoci majetok obce sa rokmi zväčšuje. Z návrhu nie je jasný pokles výberu  nájomného za by-
ty,  ktoré  sa  nemenilo.  Podľa  výberu  nájomného  za  predchádzajúce  roky  /2017,2018/
a ročného  predpisu  nájomného  /69.832,06  Eur/  je  táto  suma  podhodnotená.  Negatívne
hodnotím tiež rovnaké plánovanie príjmov za roky 2021-2022 za vodné, stočné ako v roku
2019, 2020, hoci došlo k rozšíreniu kanalizačnej siete a počet domov, ktorí sa na ňu napoja by
mal výrazne stúpnuť. Napojenie domov by sa malo spustiť postupne v najbližších dňoch. V
roku 2020 sa budú faktúrovať služby za rok 2019.
- Za pozitívum možno hodnotiť, že obec nešla pri zabezpečovaní vlastných príjmov cestou
zvyšovania majetkových daní, i keď nie je vylúčené, že k tomuto kroku môžu v budúcnosti
dôjsť z dôvodu tlaku štátu na obce a zvýšených výdavkov na chod a zabezpečenie kanalizácie
a vodovodu. Poplatkami za vodu a stočné je potrebné sa zaoberať čím skôr z dôvodu rastúcich
výdavkov spojených s prevádzkou.

B. Bežné príjmy rozpočtu /len ZŠsMŠ Markušovce/
Ako  vyplýva  z  návrhu  rozpočtu  školy  i  tabuľky  č.2,  vývoj  bežných  príjmov  ZŠsMŠ
Markušovce, má oproti roku 2019 klesajúci charakter, čo súvisí najmä so zmenou sledovania
príjmov za stravu a s dotáciou štátu na stravu pre všetkých žiakov od roku 2019.

Tabuľka č. 2 Bežné príjmy ZŠsMŠ Markušovce 2016-2022
Bežné 
príjmy

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Očakávaná
sk. 2019

Rozpočet 
2020

Rozpočet 
2021

Rozpočet 
2022

ZŠs MŠ 18 018 17 672 108 690 55 605 56 500 51 880 42 000
Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2020,2021,2022 a plnenie rozpočtu 2016

C. Kapitálové príjmy rozpočtu obce
- Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2020 je založený na dočerpaní zdrojov zo za-
zmluvnených projektov v predchádzajúcom období, ktorých realizácia začala v roku 2019,
ako MŠ zníženie energetickej náročnosti, vybavenie komunitného centra hnuteľný majetkom
a najmä výstavba novej MŠ . Obec tiež ráta s predajom pozemkov v sume 5 000,- Eur  všetky

8



            Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2020-2022

tri roky.  Tú sú najväčšie rezervy, ktoré môžu prísť s novým programovacím obdobím,
zmenou vlády, ale tiež aj najväčšie riziko, že obec dané príjmy nezíska, a novú MŠ ne-
postaví /viď tab. č.3/.

Tabuľka č.3 Celkové príjmy obce Markušovce 2016-2022
Celkové
príjmy

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
 2018

Rozpočet
2019-
predpoklad

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet 
2022

Bežné príjmy 
Obec+ZŠsMŠ

2 813 781 3 086 290 3 254 002 3 425 625 3 623 492 3 654 784 3 741 364

Kapitálové 35 806 20 591 151 190 427 569 771 486 5 000 5 0000
Spolu: 2 849 587 3 106 881 3 405 192 3 853 194 4 394 978 3 659 784 3 746 364

Príj.finančné
operácie

25 149 54 422 59 076 2 339 829 317 750 203 500 203 500

Príjmy spolu: 2 874 736 3 161 303 3 464 268 6 193 023 4 712 728 3  863 284 3 949 864
Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2220 s výhľadom na roky 2021,2022+plnenie rozpočtu 2016

- Za nedostatok považujem riešenie kapitálových výdavkov v ZŠsMŠ bez zapojenia kapitá-
lových príjmov  získaných  od štátu,  ktorý  financuje  celý  prenesený  výkon štátnej  správy.
Podľa zákona č.  597/2003 Z.z.  o financovaní  základných škôl,  stredných škôl  a školských
zariadení v znení neskorších predpisov, § 3, odst., odst. 3, písm. l/ v kapitole ministerstva sa
plánujú výdavky aj na kapitálové výdavky. Podľa § 7, ods.9 môže ministerstvo prideliť z ka-
pitoly  ministerstva  vnútra  na  žiadosť  okresného  úradu  v  sídle  kraja  pre  školy  a  školské
zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia
potreby na
a) nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov,

D. Príjmové finančné operácie
- Finančnými operáciami obec dorovnáva rozdiely medzi bežnými a kapitálovými príjmami a
výdavkami, najmä zdroje krytia kapitálových výdavkov a sleduje cez nie tiež cudzie zdroje,
ktoré vyberá vo forme zábezpek či zádržného. Obec v návrhu rozpočtu obce plánuje zapojenie
vlastných  príjmov  z  minulých  rokov  vo  forme  rezervného  fondu  v  sume  307  600,-  Eur
/zostatok k 25.11. 2019 je vyšší – 399.743,- Eur/-rok 2020 a cudzích zdrojov – bankový úver
dlhodobý v hodnote 200 000,- Eur v roku 2021 a  2022. Plánovanie úveru pri vykazovaní
vysokého  prebytku  hospodárenia  /bežný  a  kapitálový  rozpočet:  rok  2021  má  byť
prebytok  417  663,-  Eur  a  rok  2022-844.914,-  Eur/  považujem  za  neefektívny  krok.
Súčasťou príjmových finančných operácii má byť aj zostatok z predchádzajúceho roka /nie je
jasné koho sa dané sumy týkajú a z čoho je zostatok/. Podľa kódov zdroja sa podľa príručky
na  zostavenie  rozpočtu  na  roky  2020-2022  sleduje  použitie  nevyčerpaných  kapitálových
výdavkov poskytnutých na účel ustanovený § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií  v  pôsobnosti  MV  SR  v  znení  zákona  č.  146/2017  Z.  z.  Za  nedostatok  považujem
naplánovanie  prijatia  finančných  zábezpek  aj  v  roku  2020,  či  už  sa  týka  bytov,  ale  najmä
zádržného pri naplánovaných stavbách.

3.2. Výdavky rozpočtu
- Návrh rozpočtu naplánovaných celkových výdavkov na roky 2020-2022 má oproti schvále-
nému rozpočtu na rok 2019 a očakávanej skutočnosti roku 2019 klesajúci trend, čo je aj dôsle-
dok nejasnosti ďalšieho rozvoja obce v rokoch 2021,2022. Na rok 2020 obec plánuje celkové
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výdavky nižšie o 2 551 062,- Eur ako boli naplánované v roku 2019 , oproti očakávanej sku-
točnosti by mali byť nižšie celkom o 1 281 200,- Eur. V návrhu rozpočtu sa ráta s rastom cel-
kových bežných výdavkov, vrátane výdavkov ZŠsMŠ o 248.445,- Eur, čo je nárast o 1,089 %.
Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie oproti rozpočtu na rok 2019 majú pokles-
núť.  Oproti  očakávanej  skutočnosti  roku  2019  pokles  výdavkov  sa  plánuje  iba  pri
kapitálových výdavkoch.  /bližšie aj tabuľka č.4/.

A. Bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/
- Celkové bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ za rok 2020 majú oproti schválenému rozpočtu
na rok 2019 stúpnuť o sumu vyššiu ako celkový nárast výdavkov, vrátane výdavkov ZŠsMŠ,
t. j. o 266.545,- Eur, čo je percentuálne nárast o  1,297 % a oproti očakávanej skutočnosti roku
2019 viac o 148 672,- Eur. Ďalšie roky je naplánovaný pokles, ktorý v prípade fungovania
novej MŠ považujem za nereálny.

Tabuľka č.4 Výdavky obce, vrátane výdavkov ZŠsMŠ za roky 2017-2022
Výdavky Skutočnosť

2017
Skutočnosť
2018

Rozpočet
2019

Očakávaná
sk. 2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet
2022

BV- obec 893 768 840 326 898 103 1 015 976 1 164 648 1 019 642 976 050
BV-
ZŠsMŠ

1 580 416 1 703 345 1 867 430 1 695 156 1 849 330 1 877 480 1 915 400

BV spolu 2 494 188 2 543 671 2 765 533 2 711 132 3 013 978 2 897 122 2 891 450

Kapitálo
vé-obec

64 299 211 720 4 399 268 3 251 830 1 637 026 345 000 10 000

Kapitálo
vé
ZŠsMŠ

20 004 0 0 0 7 000 0 0

KV
spolu

84 303 211 720 4 399 268 3 251 830 1 644 026 345 000 10 000

Výd.FO
/iba
obec/

30 404 25 440 98 989 30 966 61 724 29 752 30 020

Výdavky
spolu:

2 588 891 2 780 831 7 263 790 5 993 928 4 719 728 3 271 874 2 931 470

Zdroj: Návrh rozpočtu na roky 2020-2022+vlastné výpočty

- K nárastu bežných výdavkov obce najviac prispeli mzdové položky /mzdy, odmeny, odvody
do poisťovní ZP, SP, doplnkové poistenie, sociálny fond/, ktoré sú rozdelené v rozpočte viac-
krát podľa funkčnej klasifikácie. Od 1. 1. 2020 sa opäť mení minimálna mzda v národnom
hospodárstve, ktorú verejná správa musí rešpektovať. Oproti roku 2019 dochádza v zmysle
kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa verejnej správy na rok 2019-2020 od 1. januára 2020
opäť k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme o 10%.  Z návrhu rozpočtu obce sa nedá zistiť suma určená na zvýšenie tarifných
platov. Napriek prijatým pravidlám hospodárenia schválených OZ 17. 4. 2019 návrh rozpočtu
obce  obsahuje v jednej položke celkový nárast tarifného platu, vrátane osobného príplatku,
odmien, a iných príplatkov. Z návrhu rozpočtu nie je jasné, koľkých osôb sa naplánované
mzdové výdavky týkajú a s akým počtom zamestnancov sa v nasledujúcich rokoch ráta pri
zabezpečovaní chodu obce a napĺňaní jej funkcií. Posledná predložená príloha organizačného
poriadku z marca 2019 obsahuje mnohé pozície, na ktoré vo schválenom rozpočte za rok 2019
neboli vyčlenené finančné prostriedky a ktoré považujem v zmysle kontroly organizačného
poriadku a pracovných náplní mnohé za zbytočné, najmä zamestnávanie veľkého množstva
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pomocných  pracovníkov  pri  práci  veľkého  množstva  osôb  na  koordinačné  práce.  S  ich
zamestnávaním sa uvažuje aj v roku 2020.

Tabuľka č.5 Vývoj mzdových výdavkov  obce podľa funkčnej klasifikácie za roky 2017-2022 /bez odvodov
obce ako zamestnávateľa, okrem výnimiek a volieb/ 

Funkčná
klasifikácia

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

 Rozpočet
2019

Predpoklad
plnenia
2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Rozpočet
2022

0111  výd.
ver. správy

156 090 151 190 155 000 155 000 174 700 170 000 170 000

0111
Dohody

223 0 1 000 590 1 000 1 000 1 000

0111odme-
na  skladník,
vojn.hroby

298 97 297 0 300 302 307

0111
Odchodné

0 0 2 969 2 100 0 0 0

0112  fin.  a
rozpočt.obl.

7 573 7 906 11 900 9 900 9 000 9 000 9 000

0133 Matri-
ka+REGO
B

11 067 10 317 12 400 12 400 22 500 22 500 22 500

0443Stav.
úrad,živ.pro
stredie

8 820 9 937 11 300 11 300 12 750 12 750 12 750

0520  Nakl.
s odp.vodou

4 716 4 272 7 100 7000 25 800 25 800 25 800

0520
Odchodné

0 0 2 227 /s
odvodmi/

0 2277 /s
odvodmi/

0 0

0620  MOS
a podp.reg.
amiest. zam
+odvod

38 428 35 675 0 102400 57900 0 0

0630Zásob.
vodou

 941 1 529 1 850 2 500 17 200 17 200 17 200

0911  MŠ-
inklúzia

0 0 0 25 000
S odvodom

27 400 27 400 27  400

0950
TSP+TP

23 654 
s odvodom

62 641
 s odvodom

75 500 
s odvodom

63 000 
s odvodom

65 200/bez
odvodu/

65 200/bez
odvodu/

65 200 /bez
odvodu/

0950  TSP-
údržbar-
strážnik

0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

10405
Soc.zabezp.

1 386 12 868 16300 18000 18 400 18 400 18 400

Zdroj: Návrh rozpočtu  Obce Markušovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
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- Obec naďalej nemá vydaný žiaden odmeňovací poriadok zamestnancov, ktorý by zabezpečil
spravodlivejší  systém  odmeňovania  ako  funguje  dnes  a  zabránil  tak  odchodu  odborných
zamestnancov, čo sa posledný rok deje.
- V tabuľke č. 5 uvádzam vývoj mzdových prostriedkov od roku 2016 do roku 2020 bez od-
vodov za obec ako organizáciu /okrem výnimiek, kde tento presný údaj chýba a mzdy a odvo-
dy sú vykázané v jednej sume, čo skresľuje výsledky a sťažuje rozhodovanie /výdavky funk-
čnej  klasifikácie  0620,  0911,0950/.  Podľa  údajov danej  tabuľky obec  uvažuje  s  nárastom
mzdových prostriedkov v roku 2020 skoro pri všetkých funkciách. Jediný pokles je pri finanč-
nej a rozpočtovej oblasti u hlavného kontrolóra a pri odchodnom vo verejnej správe, ktorý
súvisí s jednorázovým úkonom. Pokles pri funkčnej klasifikácii 0620 malé obecné služby a
podpora  reg.  zamestnanosti  vychádza  s  ukončenia  zmlúv,  ktoré  OZ v  roku  2019  neboli
schválené. Tento pokles je však v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V porovnaní s rokom
2017, 2018 znamená nárast.  Najvyšší  nárast  miezd je u matriky-REGOB, pri  nakladaní  s
odpadovými vodami, so zásobovaním vodou, MŠ inklúzia, TSPaTP.
-  Za nesprávne a nadnesené považujem plánovanie a vykazovanie výdavkov na  matriku a
REGOB  skoro v dvojnásobne vyššej sume ako minulý rok a skoro trojnásobne ako sú príjmy
zo štátu,  ktoré obec dostáva ako dotáciu  na prenesený výkon zo štátu na obce a štát  má
zabezpečiť jeho financovanie. Výdavky spolu sú naplánované v sume  32 040,- Eur na všetky
tri roky /v roku 2018 boli 18.500,- Eur, a v roku 2017 -14.764,- Eur/, pričom dotácia od štátu
na matriku by mala 11 100,- Eur, na hlásenie občanov a registra obyvateľstva 1 500,- Eur a
register adries 50,- Eur. Spolu 12.650,- Eur. Najväčší nárast je pri mzdách a odvodoch-dôvod
nie je známy.
- Na prehodnotenie a zváženie sú výdavky:
* na reprezentačné-oproti roku 2019 nárast z 500,- Eur na 2000,- Eur / r.34,35ú
* údržba budov-objektov OcÚ z 1000,- Eur na 3000,- Eur /nie je jasné, na čo-r.47
* propagácia, inzercia,reklama naárast z 500 na 3500,-  Eur /r. 62/
* vydanie knihy obce z 8500 na 18000,- Eur, v roku 2019 je predpoklad čerpania 2000,- Eur,
v skutočnosti viac, už sú príkazné zmluvy-celkom 26.500,- Eur /r.68/
* služby externého manažmentu oprti roku 2019 nárast z 5000,- na 10 550,- , predpoklad
čerpania rok 2019 je 10 000,- Eur /r.72/
* súdne trovy sú uvedené len schody ku kostolu, je potrebné navýšiť aj o súdne trovy-spor
riaditeľka ZŠ a možno aj Rada školy /r.80/
* členské  príspevky  1  000,-  Eur  –  obec  je  stále  členom  Miloj  SPIŠ-zvážiť  je  potrebné
zabezpečenie príjmov aj cez dané združenie /r.41/
* prístup  Korwin  pre  HK .r.107  /  v  roku  2019  nebol  zabezpečený,  aj  napriek  písomnej
žiadosti a naplánovaniu výdavkov.
* poplatky pri nakladaní s odpadmi nárast z 10 000,-  na 20 000,- /Eur r.199/
* v časti návrhu funkčná klasifikácia 0520 nakladanie s odpadovými vodami / dvojnásobný
nárast výdavkov ako celku z 39 507,- na 78 857,-  Eur-chýba zdôvodnenie/
* v časti  návrhu  funkčná  klasifikácia  0620  výdavky  na  malé  obecné  služby  a podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti. Na rok 2019 neboli schválené žiadne výdavky, napriek
tomu očakávaná skutočnosť je 121.592,- Eur a plán na rok 2020- 80.755,- Eur
* v časti návrhu funkčná klasifikácia 0630 zásobovanie vodou, oproti roku 2019 nárast 
výdavkov z 11 351,- Eur na 37.720,- Eur, z toho okrem nárastu miezd a odvodov sa ráta aj s 
rastom nákupu materiálu z 5 000,- Eur na 10 000,- Eur//nie je jasné čo/
* v časti  návrhu  funkčná  klasifikácia  0911  výdavky  MŠ  –  inklúzia  na  rok  2019  neboli
schválené žiadne výdavky, napriek tomu očakávaná skutočnosť je 27.400,- Eur a plán na rok
2020-2022 - 39.480,- Eur.
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* v časti  návrhu funkčná klasifikácia  0950 výdavky TSP+TP na rok 2019 boli  schválené
výdavky v sume 81.856,- Eur, očakávaná skutočnosť je 70 600,- Eur a plán na rok 2020-2021
nárast  na 113 500,-  Eur  a  na rok 2022 menej  -  111 700,-  Eur  pravdepodobne z  dôvodu
ukončenia ďalšieho projektu, ktorý OZ neschvaľovalo. Z návrhu rozpočtu nie je jasné, prečo
sú plánované ďalšie výdavky na prevádzku KC, keď tieto môžu byť kryté  z výdavkov na
réžiu projektu a tiež mzda a odvody nového údržbára a strážnika v celkovej sume 13 500,-
Eur každý rok..
* V návrhu rozpočtu /0170/ chýbajú bežné výdavky spojené so zabezpečením úverov
v roku 2021, 2022 a so splácaním úrokov.  

B. Bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce
- Z prehľadu na strane 20 návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bežné výdavky Základnej školy
s materskou školou Markušovce sú podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2020 
vyššie ako bežné výdavky obce - o 677 682,- Eur /viď tab. č.3/ a majú rastúci trend v ďalších 
rokoch.  Chýbajú však medzi nimi výdavky na novú MŠ.  Z celkových naplánovaných vý-
davkov obce na rok 2020 tvoria výdavky ZŠsMŠ 39,09 %, ak by sme k ním pripočítali vý-
davky na projekt MŠ inklúzia, tak % je vyššie. 
- Podobne ako v obci aj výdavky ZšsMŠ majú byť hradené z viacerých zdrojov. Kód zdroja
nie  je  uvedený  nikde,  čo  možno  považovať  za  nedostatok. Najvyššie  výdavky  sú
naplánované  ako  úhrada  zo  štátnych  normatívnych  zdrojov  na  prenesený  výkon,  t.j.
prevádzku a chod základnej  školy a čiastočne materskej  školy,na  stravu a hmotnú núdzu.
Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na projekt inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorý v ZŠ
beží od roku 2018 so spoluúčasťou obce a hradený je z prostiedkov EÚ. Podrobnejší rozpočet
príjmov a výdavkov poskytuje rozpočet ZŠsMŠ Markušovce, z ktorého boli vzaté údaje do
celkového rozpočtu obce. 
- Z bežných výdavkov najvyššiu sumu predstavujú mzdové prostriedky,  ktoré majú takisto
rásť  ako  u  ostatných  zamestnancov  verejnej  správy  minimálne  vo  výške  10  % tarifných
platov.  Z návrhu rozpočtu ZŠsMŠ sa to nedá zistiť, keďže mzdy sú spolu s odvodmi v jednej
sume.

Tabuľka č.6 Bežné výdavky ZšsMŠ týkajúce sa originálnych kompetencií-vývoj
Originálne 
kompetencie

Skutočnos
ť 2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Očakávaná 
sk. 2019

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Materská
škola

93 368 102 329 101 267 109 820 110 100 110 200 112 000

Školský  klub
detí

17 228 15 030 18 077 20 900 22 700 23 200 23 700

Školská
jedáleň

88 169 90 467 87 709 112 100 119 300 120 000 121 000

Spolu 198 765 207 826 207 053 242 820 252 100 253 400 256 700
Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2020-2022+plnenie rozpočtu rok 2016

- K rastu výdavkov podľa návrhu ZŠsMŠ Markušovce sa ráta aj u originálnych kompetencií
/viď tab. č.6/. K nim je ešte potrebné prirátať výdavky hradené zo štátu pre MŠ. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi najvyšší nárast výdavkov je pri školskej jedálni. Z návrhu rozpočtu
ZŠsMŠ vyplýva, že najvyšší nárast bežných výdavkov u originálnych kompetencií sa očakáva
oproti predchádzajúcim rokom v roku 2019 z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov a potreby
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zabezpečiť stravu pre všetky deti. Pomer z celkových výdavkov u originálnych kompetencií
za roky 2018,2019, 2020 pre porovnanie:
1. materská škola-mzdové prostriedky 69,42 %, 73,21 %,78,93 %,
                            -prevádzka 30,58 %, 26,79 %, 21,07 %
2. školský klub detí-mzdové prostriedky 84,33 %, 91,87 %, 92,51 %,
                               -prevádzka 15,67 %, 8,13 %, 7,49 %
3. školská jedáleň-mzdové prostriedky 80,69 %, 79,93 %, 81,14 %,
                             -prevádzka 19,31 %, 20,08 %, 18,86 %.

C. Kapitálové výdavky rozpočtu
- Vzhľadom na neistý vývoj príjmov v roku 2020 a nízku rezervu finančných prostriedkov
z  minulých  rokov,  považujem naplánovanie  kapitálových  výdavkov  v  roku  2020  v  sume
1 637 026,- Eur  za príliš optimistické. Obci chýba plán investícii na dlhodobejšie obdobie,
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja končí rokom 2020. Tento nebol nikdy priebežne
zhodnocovaný.  Mnohé veci  z  neho neboli  zrealizované.  Vzhľadom na naplánovaný veľký
počet investícií na rok 2020 a problémy v tomto roku aj skôr pri stavbách, odporúčam zvážiť
priority a postupnosť pri investíciách. Niekedy je menej viac.
- Medzi výdavkami je zmena územného plánu, ktorý mešká už 5 rokov a môže mať vplyv aj
na ďalšiu výstavbu v obci. Medzi kapitálovými výdavkami je naplánovaná kúpa ďalšieho
osobného automobilu v hodnote 16 500,- Eur, ktorú je potrebné zvážiť vzhľadom na
budúci vývoj.
- V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sú po všetky 3 roky naplánované dosť vysoké
výdavky spojené s nákupom pozemkov, v roku 2020 v sume 15 000,- Eur, v roku 2021 aj
2022 v sume 10 000,- Eur. O aké pozemky sa jedná, z návrhu nie je známe.
- Návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje výdavky na nové projektové dokumentácie v celkovej
sume 29 300,- Eur v roku 2020,  a sumu 70 000,- Eur v roku 2021 na PD protipovodňového
opatrenia.  Keďže  dosiaľ  nedošlo  k  prehodnoteniu  výdavkov  obstarania  na  účte  042,
ktoré súvisia s projektovými dokumentáciami a a nedokončenými stavbami, odporúčam
pred schválením výdavkov na ďalšie projekty urobiť presnú analýzu týchto výdavkov a
odporúčania na ich riešenie.  Za rok 2018 bola táto suma viac ako 400 000,- Eur. Za rok
2019  bude viac ako 3.000.000,- Eur, keďže mnohé investície neboli ešte skolaudované či sú v
štádiu  dokončovania  a  kolaudácie.  Cieľom plánovania  nemá byť  len  minúť  výdavky,  ale
hlavne  zabezpečiť  všetky  funkcie,  ktoré  obci  vyplývajú  zo  zákonov  a  strategických
dokumentov a kvalitu a funkčnosť investícii na dlhodobé obdobie. Zvážiť je potrebné najmä
PD na detské ihrisko a na PD na bytovú výstavbu v sume 15.000,-Eur, v rozpočte chýbajú
bližšie informácie financovania výstavby, aj územnej realizácie. vykazované väčšinou súhrne
podľa zdroja príjmov. 
- Medzi kapitálovými výdavkami na rok 2020 sa nachádzajú výdavky na nákup samostatných
hnuteľných  vecí  a  súborov  do  komunitného  centra  v  celkovej  sume  33  481,-  Eur,  t.j.
interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a tiež prevádzkových strojov, ktorý vyplýva zo
zmluvy s poskytovateľom dotácie z minulého obdobia. Z toho zo štátnych zdrojov má byť
krytých len 13 441,- Eur /kód zdroja 111/, zvyšok sú vlastné zdroje /kód 41/. Zo žiadneho
dokumentu nie je jasné, čo všetko tam má byť. Je potrebné si ujasniť využitie komunitného
centra v budúcnosti a najmä čas jeho spustenia z dôvodu chýbajúceho prepojenia na
kanalizáciu.  Za  nezrozumiteľné  považujem  naplánovanie  výdavkov  na  zariadenie  novej
materskej škôlky v sume 100.000,- Eur až na rok 2021. Nie je jasné, čo sa bude v danej sume
kupovať.
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- Pod rozpočtovou položkou 717001 realizácia novej stavby sú za rok 2020 okrem výdavkov
na novú MŠ v sume celkom 909 120,- Eur naplánované výdavky na rozšírenie kanalizácie a
vodovodu v ďalšej časti obce v celkovej sume 463 400,- Eur a na rok 2021 ďalších 100.000,-
ako výdavok na III.etapu ČOV, čo považujem za nejasné, keďže III.etapa by už mala byť
ukončená. Podľa kódu zdrojov časť týchto výdavkov má byť hradená z rezervného fon-
du. Upozorňujem vedenie obce na skutočnosť, že obec má v zmluvách pri čerpaní nenávrat-
ných finančných prostriedkov zazmluvnené, že má zdroje na zabezpečenie spoluúčasti 5 %, aj
na ďalšie na neoprávnené výdavky. Z toho dôvodu odporúčam zmenu kódu zdroja z 41 na
46 /rezervný fond/ skôr na začaté alebo zazmluvnené veci /nová MŠ, zníženie energe-
tickej  náročnosti  starej  MŠ,  interiérové  vybavenie  komunitného  centra/ako  na  nové
investície.  Medzi  výdavkami  na  nové stavby sa  nachádza  aj  nedoplatok  za  multifunkčné
ihrisko v sume  9 800,- Eur. Ďalších 150.425,- Eur je naplánovaných na dokončenie a zapla-
tenie začatých rekonštrukcií a modernizácii v roku 2019. Na základe rozhovoru so stavby-
vedúcim stavby MŠ zníženie energetickej náročnosti práce sú momentálne pozastavané z dô-
vodu nízkych teplôt a predpoklad pokračovania je marec na nasledujúci rok. 
- V návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 chýbajú výdavky na realizáciu rekonštrukcie ciest po
vykonaných prácach v súvislosti s kanalizáciou v časti Baníckej ul., Pod Horou a možno aj
inde, hoci PD sa má v roku 2020 zhotovovať.

D. Výdavkové finančné operácie
- Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky cudzích zdrojov, ktoré už obec získala
v minulosti a vratky cudzích zdrojov, napr. finančné zábezpeky na byty, s ktorými obec ráta
po všetky 3 plánované roky. V rokoch 2020-2022 sa má pokračovať v splácaní úveru na byty
zo ŠFRB 3x8 b.j.- Eur. Za nedostatok považujem nezahrnutie výdavku na splátky úverov
v roku 2021 a 2022, čím výsledok hospodárenia bude nižší. V roku 2020 obec ráta aj s vrá-
tením zádržného realizátorovi investície Komunitné centrum v sume 32 234,- Eur. Tento údaj
už nie je aktuálny a je potrebné ho pri schvaľovaní rozpočtu z rozpočtu upraviť na 0.  Vzmysle
zmluvy o dielo bolo zádržné vyplatené firme PROFIROB už v roku 2019 po získaní dotácie
od štátu a zaplatení faktúr pre danú firmu.

Z     Á V     E R  
-  Rozpočet  obce  je  základný  nástroj  finančného  hospodárenia   obce  v  príslušnom
rozpočtovom roku /rok 2020/ a v 2 rokoch nasledujúcich po ňom /roky 2021,2022/, ktorými
sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet je plán, podľa ktorého sa má obec riadiť.
Rozpočet je plán, informácie v ňom majú byť jasné a zrozumiteľné, čo nie sú.
Vzhľadom na predchádzajúce zistenia, z dôvodu chýbajúceho prerokovania návrhu  rozpočtu
pred zverejnením v stavebnej a finančnej komisií, chýbajúceho komentára u obce a čiastočne
u ZšsMŠ Markušovce

odporúčam
obecnému  zastupiteľstvu  zvážiť  prijatie  návrhu rozpočtu  na  rok  2020 a  roky 2021,  2022
v danej podobe a prehodnotiť pred jeho schválením najmä kapitálové výdavky a výdavky
týkajúce sa školstva a tiež prehodnotiť zámery a ciele podľa jednotlivých funkcií obce, ktoré
má v rozpočte zadefinované.

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce
 
V Markušovciach dňa  03. 12. 2019
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