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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 rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025  
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)  

 

v y p r a c u v á v a m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na 

roky 2024-2025.  
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

(ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe vyveseného návrhu rozpočtu na 

rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 na úradnej tabuli obce a zverejneného na webovom 

sídle obce, vrátane  návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Markušovce na roky 

2023, 2024, 2025 a ďalších podkladov.  
 

VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

 
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z troch hľadísk:  

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu 

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 
 

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 Podľa § 9, odst. 1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.je rozpočet obce 

základom finančného hospodárenia, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho 

roka. Podľa § 9, odst. 5 daného zákona, postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá 

rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného 

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

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ale aj zákon č.523/2004 o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o 

rozpočtovej zodpovednosti zákon. Na základe prechodných ustanovení, § 21, odst. 3, zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, od 1. 1. 2007 je obec povinná 

zostaviť rozpočet nielen na jeden rok, ale ako viacročný, t.j. minimálne na 3 roky. Týmto sa 

takýto rozpočet považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce. 
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 Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 bol 

zostavený podľa pravidiel platných do 14. 12. 2022 /zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov/, z čoho vychádza aj moje 

stanovisko. Od 15.  decembra 2022, kedy sa bude prerokovávať návrh rozpočtu obce 

Markušovce a ZŠsMŠ Markušovce, došlo novelizáciou zákona č. 365/2022,  účinného od 15. 

12. 2022 v § 21 h,  v prechodných ustanoveniach, k určitým zmenám § 7 ,8, 10, 12, 14.  Podľa 

§ 21 h, odst. 2, ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 a ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný 

celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023 vo vzťahu k zabezpečeniu 

vyrovnanosti bežného rozpočtu, ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo 

vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026. 

 V priebehu prípravy a vyvesenia návrhu došlo aj k ďalším zmenám zákonov, ktoré 

budú mať vplyv na rozpočet obce v roku 2023, ako napr. zákon č. 335/2022 účinný od 1. 

novembra 2022, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 584/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo malo za následok prípravu 

nového všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa poplatkov za komunálny odpad, ktoré 

má byť predmetom rokovania v daný deň ako predložený návrh rozpočtu. Od 1. 1. 2023 sa 

menia taktiež finančné pásma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na nákup 

potravín na jedno jedlo v školských jedálňach. Od 1.januára  2023 sa mení  zákon o dani 

z príjmov, ktorý zvyšuje daňový bonus na detí  a znižuje tak podiel dane z príjmov fyzických 

osôb pre obce na rozdelenie výnosu, zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Predložený návrh rozpočtu bol pripravený za predošlého vedenia obce s menšími 

úpravami po zmenách navrhnutých novým vedením. 

  

 

1.1. Súlad/nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

a/ Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
-  Návrh rozpočtu vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, 

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 nich 

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

nariadení  obce, ako aj  zo zmlúv známych v čase zostavovania návrhu rozpočtu.  

- Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce-dotácie a granty /§ 4, odst. 

3/. Tieto sú len pravdepodobné, keďže v čase prípravy a zverejnenia rozpočtu ešte nebol 

schválený štátny rozpočet, ktorý bude mať vplyv aj na obecný rozpočet, najmä na podielové 

dane a granty a dotácie, ktoré tvoria najvyšší zdroj príjmov obce.  

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

Markušovce/§4, odst.4/. Tieto nie sú v súlade s údajmi obce v 3. stĺpci-schválený rozpočet na 

rok 2022, ktorý je dôležitý pre čerpanie v prípade rozpočtového provizória. Školský návrh 

rozpočtu obsahuje údaje po 5. zmene v roku 2022. 

- Návrh rozpočtu obce neobsahuje zámery a ciele /tzv. programový rozpočet/,  ktoré bude 

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

preto je povinná dodržiavať pri zostavovaní rozpočtu aj toto pravidlo /§4, odst.5/. Toto 

pravidlo sa roky nedodržiava. Napriek príprave v minulom roku, programový  rozpočet na 

roky  2023-2025 nebol pripravený na schválenie.  

- Rozpočet obce je zostavený ako viacročný. Viacročný rozpočet obsahuje údaje najmenej na 

tri rozpočtové roky /§9, odst.1/. Návrh rozpočtu je spracovaný v členení na: 
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a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2024, 

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

2025. 

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

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

rozpočtu obsahuje aj schválený rozpočet na rok 2022 bez ďalších zmien, údaje o očakávanej 

skutočnosti bežného rozpočtového roka=predpokladaná skutočnosť k 31. 12. 2022 a údaje 

o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky.  Tak ako v návrhu 

rozpočtu ZŠsMŠ na roky 2023,2024,2025 sú nesprávne uvedené údaje upraveného rozpočtu 

po 5. zmene za rok 2022, nesprávne uvedené sú aj niektoré údaje schváleného rozpočtu obce 

za rok 2022 aj za školstvo uvedené  v návrhu rozpočtu obce -str.23,24. Celkové výdavky za 

školstvo na rok 2022 boli schválené v sume 2 113 757,- Eur a nie 2 094 757,- Eur -viď 

schválený rozpočet obce za rok 2022 zverejnený na internetovej stránke obce. Nesúlad údajov 

za rok 2022 je aj v časti príjmovej-príjmové finančné operácie boli schválené v sume 44 119,- 

Eur. 

- Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet na rok 2023 /§ 9, odst.3/. 

- Podľa § 9, odst. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

príjmy a výdavky na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, napriek tomu platí 

príručka ministerstva financií, podľa ktorej záväzné ukazovatele je možné meniť len 

v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch. Tieto sú v návrhu rozpočtu na roky 2024, 

2025 nie vždy vyplnené /najmä kapitálové výdavky/ a ich realita môže byť vzhľadom na 

súčasnú krízu, stále sa meniacu legislatívu a nedostatočnú informovanosť, pochybná a 

premenlivá.  

- Návrh rozpočtu výnosu dane z príjmov FO vychádza z pôvodného zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

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

verejnej správy SR na roky 2023-2025 v čase zostavenia návrhu rozpočtu obce Markušovce 

ešte nebol schválený /§10, odst.1/. V čase prípravy rozpočtu boli známe iba údaje Výboru pre 

daňové prognózy, tzv. komunálna kalkulačka zo septembra 2022. Údaje o podielových 

daniach za rok 2022 sú priaznivejšie postavené, keďže zverejnená suma je oveľa vyššia ako 

suma zverejnená na stránke ministerstva financií v časti fiškálna decentralizácia. 

/Vychodiskove-statisticke-udaje-a-podiel-obci-na-vynose-DPFO-pre-rok-2022-prognoza-sep-

tember, kde je pre Obec Markušovce suma na rok 2022-1 792 696,- Eur/. V čase písania 

stanoviská došlo k prijatiu 2 zákonov, ktoré značne zmenia prognózu vývoja príjmov 

podielových daní pre obec v roku 2023 a 2024 /novelizácia zákona o daní z príjmov, ktorý 

podiel dane fyzických osôb pre samosprávy zníži o navýšený daňový bonus a zákona č. 564/ 

2004 Zb. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý 

novelizáciou zavádza na rozdelenie okrem výnosu dane fyzických osôb aj časť dane z príjmu 

právnických osôb. 

- 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 /tieto môžu byť vyššie po prijatí nového VZN/  

• 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/ - údaje sa budú meniť 

v závislosti od schváleného rozpočtu štátu a počtu žiakov v ZŠsMŠ a predpokladu stravníkov. 

-  Členenie rozpočtu /v tabuľkovej podobe/ na rok 2023, aj na ďalšie 2 roky je dodržané /§ 10  

ods. 3/ , t.j. rozpočet sa člení na: 
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a /bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,  

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

c/ finančné operácie. 

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

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

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

podrobnejší, členený na rozpočtové položky /§ 10, odst. 4/. Je potrebné zosúladiť tieto údaje, 

predložený návrh ZŠsMŠ Markušovce je týmto zvýhodnený oproti rozpočtu obce, jednotlivé 

plánované položky sú uvedené iba v prílohe-komentári k rozpočtu na rok 2023. Obec stále 

nemá prijaté žiadne pravidlá rozpočtového procesu v obci a v jej zriadenej organizácií, t.j. 

v akej podobe sa zostavuje, kedy, kedy sa robia zmeny, ako, kto, ako sa odsúhlasujú údaje so 

školou a pod.  Rozpočet iba čiastočne riešia zásady o hospodárení s majetkom obce, článok 

39, čo je však nedostatočné. 

- Podľa úplného znenia opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 

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

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

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

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

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

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

c) pohybov na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. 

Podľa článku 1, odst. 4, ekonomická klasifikácia v súlade s § 8 ods. 4 zákona vymedzuje  

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

určený na spotrebu,  

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

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

mobilizačných rezerv, 

c) finančné operácie, ktorými sú najmä splátky úveru, vratky finančných zábezpek na 

investície, za nájmy bytov a pod. 

Toto opatrenie má v súčasnosti 21. dodatkov a obec je povinná ich všetky rešpektovať 

v danom čase schválenia a následne. 

- Podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, číslo: 

MF/005055/2022-411, 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 2023-2025 podľa funkčnej 

klasifikácie a podľa kódov zdrojov. Kódy zdrojov chýbajú v školskom rozpočte 

a v rozpočte obce týkajúcom sa výdavkov ZŠsMŠ Markušovce.    

- Návrh rozpočtu obce Markušovce, vrátane údajov za ZŠsMŠ, na roky 2023-2025 

zohľadňuje ustanovenia § 10, ods.  7, prvej vety , podľa ktorého sa rozpočet obce podľa § 10, 

ods. 3 zostavuje ako celok vyrovnaný alebo prebytkový. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

ako celku, t.j. vrátane finančných operácií, je zostavený ako prebytkový za všetky 3 roky, t.j. 

celkové príjmy sú vyššie ako celkové výdavky. 

- Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 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 2023, ako aj roky 2024, 

2025 ako prebytkový /rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu/.  
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Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť 

zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

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

rozpočtovom roku.  

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

ustanovení  § 10, ods. 7 aj ďalšie kritéria: 

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

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

rozpočtu, z rozpočtu EÚ, 

b/ kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový za rok 2023 /-412 731,- Eur/ s tým, že 

tento bude krytý prebytkom bežného rozpočtu 446 445,- Eur/.  V roku 2023 obec neuvažuje 

zapojiť zostatky v rezervnom fonde. Roky 2024,2025 je naplánovaný prebytok kapitálového 

rozpočtu veľmi nízky /5 000,- Eur/, čo súvisí aj so slabo naplánovanými kapitálovými 

výdavkami.  

Vzhľadom k naplánovanému termínu schvaľovania rozpočtu na roky 2023-2025, 15. 

december 2022, predložený návrh /jeho príprava/ je čiastočne v súlade s dosiaľ platnou 

úpravou zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V čase 

schvaľovania rozpočtov /15. 12. 2022/ už bude platiť novelizácia zákona, ktorá ruší 

dosiaľ stanovené pravidlá pre rozpočet na rok 2023 /viď vyššie/, to znamená, že rozpočet 

už nemusí byť vyrovnaný a niektoré ustanovenia zákona neplatia. 

 

b/ Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti 

- Predložený návrh spĺňa povinnosti podľa tohto zákona, čl. 9, odst.1, t.j. súčasťou návrhu 

rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2022 /pôvodný, nie po úpravách 

a zmenách, ktorý je podkladom pri čerpaní 1/12 v prípade rozpočtového provizória, okrem 

školských údajov v oboch rozpočtoch, ktoré nie sú v súlade so schváleným rozpočtom na rok 

2022/, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka /roka 2022/ a údaje o 

skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky /rok  2020, 2021/ a údaje 

na nasledujúce 2 roky po roku 2023, t.j. na rok 2024, 2025. 

- Podľa tohto zákona, čl. 6, odst. 1,   štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a 

nezodpovedá za platobnú schopnosť obce. Postup pri riešení platobnej neschopnosti obce 

alebo vyššieho územného celku ustanovuje zákon /zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy č. 523/2004 Zb. v znení neskorších predpisov./ Podľa čl. 6, odst. 2, ak zákon pri 

úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci alebo vyššiemu územnému celku, štát na ich 

plnenie súčasne zabezpečí obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné 

prostriedky. Toto sa nie vždy deje, pretože niektoré výdavky týkajúce sa preneseného výkonu 

štátnej správy nie sú 100 % kryté, či povinnosti z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa platnej 

pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako napr. 

mimoriadne odmeny, nie sú štátom preplatené. 

 

c/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
- návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025 bol pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 29. 11. 2022 /bez 

samostatného rozpočtu ZŠsMŠ, ktorý bol zverejnený dodatočne 6. 12. 2022/. Lehota 

zverejnenia najmenej 15 dní , /§ 9, odst.2/ uplynie dňa 14. 12. 2022 o 24.00 hod. 
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1.2. Súlad/nesúlad so strategickými dokumentami obce 

 

a/ Program rozvoja obce Markušovce na roky 2021-2027 
Návrh rozpočtu obce na 3 roky nie je úplne, alebo je len minimálne v súlade s programom 

rozvoja obce Markušovce na roky 2021-2027. Napriek tomu, že program rozvoja obce má 

zadefinované v realizačnej a finančnej časti aktivity, ktoré boli schválené, tieto sa v rokoch 

2021, 2022 neuskutočnili alebo len minimálne, napr. realizácia vodovodnej siete 1 000 m, 

vysporiadanie pozemkov-legalizácia čiernych stavieb, vybudované chodníky pozdĺž 

miestnych komunikácii, dokončenie novostavby budovy materskej školy, nájomné byty.  Časť 

z nich bola presunutá do roku 2023. V návrhu rozpočtu chýbajú naplánované ďalšie 

kapitálové výdavky na rok 2023, napr, projekt zberného dvora-projektová dokumentácia, 

rekonštrukcia historických kúrií Bociana a Ošustovca. 

 

b/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Markušovce na roky 2016- 2026 

Obec má od roku 2016 vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Markušovce na 

obdobie 2016 – 2026, ktorý bol vypracovaný v roku 2016 na obdobie 10 rokov, ktorý však 

nikdy nebol predložený OZ na prerokovanie. Vypracovaný bol s pomocou externých 

spolupracovníkov spoločnosti EUROcoop partner,s.r.o. Prešov v spolupráci s neziskovou 

organizáciou Rómsky inštitút, n.o. Podľa zásad uplatňovania komunitného plánu sociálnych 

služieb, KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú premietnuté do 

rozpočtu.obce. Otázne sú prijaté ciele v ňom a ich realizácia. Do dnešného dňa mi nie sú 

známe žiadne vyhodnotenia tohto dokumentu. 

 

1.3. Súlad/nesúlad s internými pravidlami obce 

a/ Zásady hospodárenia s majetkom obce Markušovce 
Obec má prijaté zásady hospodárenia obce Markušovce schválené dňa 20.3.2019 /uznesenie 

č.7/2019/a potvrdené uznesením č. 22/2019 zo dňa 17. 4. 2019. Obec bola pri zostavovaní 

rozpočtu povinná vychádzať aj z týchto zásad, z článku 39, kde je riešený aj rozpočet. 

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

programový rozpočet-nesúlad, programový rozpočet nie je zostavený, 

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

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

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

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

vždy dodržané, z priloženého komentára sa nie vždy dá zistiť, na základe čoho boli príjmy, či 

výdavky naplánované. 

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

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

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

návrhu rozpočtu obce, ani ZŠsMŠ nedá zistiť. K zlepšeniu došlo iba v komentári, kde je 

uvedený počet zamestnancov-čiastočne. 

- čl. 39, bod 8 S prácami na projektových dokumentáciách týkajúcich sa nových stavieb, ich 

rekonštrukcie či opravy v obci alebo v zriadenej alebo založenej organizácii obce je možné 

začať až po ich odkonzultovaní v stavebnej komisii a po schválení v rozpočte obce. Pred ich 

prerokovaním v komisií a v OZ obecný úrad alebo zriadená či založená organizácia predloží 

zoznam všetkých obstaraných a nezrealizovaných projektov v obci a výpis z účtu obstarania 
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042, na ktorom musí byť jasne vyznačený, o aký projekt sa jedná.  Z dôvodovej správy nie je 

jasný stav účtu 042, kde sa sústreďuje kalkulácia investícií, ich obstarania. Finančné údaje 

v rozpočte týkajúce sa kapitálových výdavkoch, najmä MŠ interiérového obstarania, 

vybavenia kuchyne chýbajú, nie sú ani v predpokladanej skutočnosti roka 2022, ani 

v pláne na rok 2023. Ekonómke, ani mne ako HK, aj napriek viacerým výzvam nebol 

predložený rozpočet na vybavenie kuchyne. Na základe poslednej kontroly uznesení 

nesúhlasím ani s vykázaním skutočnosti za rok 2022 v návrhu rozpočtu pri výstavbe MŠ, 

detského ihriska, kanalizačnej prípojky pri novostavbe MŠ, ČS pri novostavbe MŠ. Realita je 

iná. 

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

projektovými dokumentáciami a s nedokončenými stavbami, odporúčam sa týmto 

zaoberať čím skôr. 

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

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

rozpočtu na roky 2023-2025 obsahuje aj také výdavky, ktoré neboli v roku 2022 schválené a 

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

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

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

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

Podľa § 19, ods. 4 vyššie uvedeného zákona, štatutárny orgán subjektu verejnej správy je 

povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, ako zodpovedá 

rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy-podľa predpokladaného 

plnenia rozpočtu za rok 2022 tomu tak nie je. 

 

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

odmeňovania prijatých dňa 20.3.2019 uznesením č. 11/2019. Z dôvodu navýšenia priemernej 

mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 je potrebné sledovať aktuálnu sumu, ktorá bude 

zrejme v roku 2023 rásť a z toho dôvodu aj odmeny poslancov. Z dôvodu problémov pri 

vyplácaní odmien členom komisií, ktorí nie sú poslancami, odporúčam zvážiť ich účasť 

v komisiách alebo lepšie kontrolovať podklady poskytnuté pre ich výplatu gestormi komisií či 

ich predsedami, ak komisie budú schválené. 

 

C. VZN a prijaté uznesenia 

- Návrh rozpočtu  bol zostavený z dosiaľ platných všeobecných záväzných nariadení. Keďže 

predmetom rokovania OZ v čase prijímania rozpočtu budú aj 2 návrhy na zmenu 2 platných 

VZN, v prípade ich schválenia je potrebné upraviť rozpočet v príjmovej časti, kde by malo 

dôjsť k zvýšeniu niektorých položiek /poplatok za odpad, poplatok za stravu v ZŠsMŠ/. 

- Uznesenia – návrh rozpočtu nie vždy zohľadňuje prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 

2. Formálna stránka návrhu rozpočtu 

- Návrh rozpočtu je vyhotovený správne v celých Eur, okrem roku 2020, 2021 

a predpokladanej skutočnosti roku 2022. 

- Údaje návrhu rozpočtu obce týkajúce sa školstva majú vychádzať z údajov návrhu ZŠsMŠ. 

Tieto boli nesprávne uvedené aj v rozpočte ZŠsMŠ, aj v rozpočte obce v časti týkajúcej sa 

údajov za ZŠsMŠ v schválenom rozpočte na rok 2022. 
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- 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 2023, 

2024. Podľa príručky MF číslo: MF/005766/2021-411na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2023-2025 rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2023 sú záväznými 

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

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

odôvodnených prípadoch.  

- Pri výdavkoch na novú MŠ a školskú jedáleň pri novej MŠ chýbajú jasné usmernenia obce 

a podklady na spustenie prevádzky v januári 2023. Vzhľadom na zistené informácie, 

chýbajúce podklady a rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení daných subjektov do 

siete, ako aj potreby prípravy VZN ohľadom zriaďovateľskej listiny nových subjektov, či 

doplnenie starej zriaďovacej listiny ZŠsMŠ a tiež prípravy prechodu majetku z obce na svoju 

rozpočtovú organizáciu v zmysle prijatých zásad hospodárenia, považujem naplánované 

výdavky na nové zariadenia na obdobie celého roka za nereálne. Pri príprave rozpočtu chýbali 

zamestnancom ZŠsMŠ, ako aj obce, informácie od kompetentných osôb-starosta obce, 

prednosta obce, osoba zodpovedná za danú stavbu, prípadne stavebná komisia. V čase písania 

stanoviska neboli jasné ani výsledky verejného obstarávania zariadenia MŠ inventárom 

a vybavenia školskej kuchyne a jedálne prevádzkovými strojmi a tiež inventárom.  

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

zdrojov financovania. 

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

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

uhradené, aký výdavok. Ani po upozornení v minulom roku k náprave nedošlo. 

- Oproti predchádzajúcim rokom súčasťou rozpočtu obce je aj komentár. Tento nie vždy 

popisuje, odkiaľ  sa tie údaje vzali a na základe čoho sa budú vyberať príjmy, či uskutočňovať 

výdavky a tiež nepopisuje všetky položky.  

- Programové rozpočtovanie, ktoré by bližšie vyjadrovalo ciele obce a merateľné ukazovatele, 

ktoré chce obec dosiahnuť, a tiež lepší komentár, chýba.  

- Návrh kapitálových výdavkov na rok 2023 a ďalšie roky by mal vychádzať zo schváleného 

rozpočtu na rok 2022-2024. Vzhľadom k tomu, že posledný schválený rozpočet v roku 2022 

obsahoval neúplne údaje týkajúce sa investícií na ďalšie roky, aj návrh rozpočtu na roky 

2023-2025 je neúplný a slabo pripravený. 

- Nevýhodou daného návrhu je zmena vedenia obce-starosta, obecné zastupiteľstvo a krátkosť 

času na ujasnenie si plánov a najmä nedostatok pravdivých a presných informácií, o ktoré sa 

možno pri rozhodovaní oprieť. 

 

 

3. Vecná stránka návrhu rozpočtu 

Z dôvodu, že záväzné sú len ukazovatele roku 2023, svoje stanovisko prioritne venujem 

tomuto roku.  

 

3.1. Príjmy rozpočtu 

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

za rok 2023 v sume 4 618 396,- Eur so schválenými plánovanými celkovými príjmami za rok 
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2022 v sume 5 504 651,- Eur, a s predpokladanými skutočnými príjmami v sume 4 685 295,- 

Eur za rok 2022, obec uvažuje s poklesom celkových príjmov na rok 2023 /4 618 396,- Eur/.  

 

A. Bežné príjmy rozpočtu /len obce/ 

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

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

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

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

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

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

pomoci, matriky, vedenia registrov. V prípade neschválenia štátneho rozpočtu môže mať obec 

problém. Otázne sú aj príjmy-dotácie na stavebný rad a životné prostredie od 1. 4. 2024, kedy 

nadobúda účinnosť nový stavebný zákon.  

- Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj dotácie na projekty, o ktorých obecné zastupiteľstvo 

nerozhodovalo v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a ktoré budú pokračovať 

aj v roku 2023, ako napr. projekt MŠ-inklúzia, kde bol podpísaný dodatok 10. 11. 2022 

bývalým starostom obce do 30. 6. 2023, projekt odborní pracovníci komunitného centra. 

Z predloženého návrhu sa nedá zistiť, ani z komentára, či v naplánovanej sume príjmov 

týkajúcej sa TSP a TP, komunitných pracovníkov, pracovníkov na projekt PRIM II.,aktivačné 

práce, je aj refundácia miezd z roku 2022, keďže na tieto projekty nechodia financie dopredu. 

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

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

predprimárne vzdelávanie, ktoré je od 1. 1. 2021 povinné. V súvislosti s tým sú navrhnuté aj 

vyššie vlastné príjmy ZŠsMŠ Markušovce. 

- Upozorňujem vedenie obce na skutočnosť, že žiadosť o zaradenie novej MŠ, a novej ŠJ 

zatiaľ nebola skompletizovaná a zo strany Ministerstva školstva z toho dôvodu nemohlo dôjsť 

k jej zaradeniu do siete. Na základe telefonického rozhovoru so zamestnankyňu Ministerstva 

školstva obec bude písomne vyzvaná na doplnenie údajov. Je potrebné obecným 

zastupiteľstvom rozhodnúť dátum, ku ktorému sa tak má uskutočniť. Sú prístupný na 

výnimku zo zákona. Zákon č. 596/2003 Z.z., § 18, odst. 3, stanovuje, že zriaďovateľ  je 

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.  Uznesenie bolo 

prijaté 3. 3. 2022, žiadosť bola zaslaná prednostkou obce neúplná, keďže v danom čase obec 

nemala potrebné prílohy. 

Vzhľadom k tomu je potrebné naplánovať ďalšie veci- VZN o zriaďovateľskej listine či jej 

dodatku, preberanie majetku budúcim správcom-ZŠsMŠ. Termín k 1. 1. 2023 nie je podľa 

naplánovaných výdavkov na nové školské zariadenia reálny.  

- V predloženom návrhu je oproti plánovanej skutočnosti za rok 2022 – 33 817,72 Eur 

plánovaná vyššia podpora z ÚPaSV týkajúca sa plnenia školských povinnosti dieťaťa v 

ZšsMŠ Markušovce-8 0 000,- Eur. Dôvod nie je známy. 

- Za otáznu tiež považujem dotáciu na projekt MV SR na vysporiadanie pozemkov v MRK. 

Nestotožňujem sa s údajmi v dôvodovej správe k danej položke, keďže zmluva zatiaľ nie je 

podpísaná. Obec čaká najbližšie dni jednanie okolo tohto projektu. 

- Bežné granty a transfery majú v roku 2023 oproti predchádzajúcim rokom, aj očakávanej 

skutočnosti  roku 2022 rásť, ostatné roky má byť pokles, čo súvisí najmä so skončením 

niektorých projektov a nejasnosťou ďalšieho financovania, napr. dotáciami na TSP, TP, MŠ 

inklúzia, odborní pracovníci komunitného centra, so skončením financovania pre špeciálne 

ZŠ. 
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Tabuľka č.1 Bežné príjmy obce Markušovce 2018-2025 /bez ZŠsMŠ/ 

Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 a plnenie rozpočtov 2018-2021  

 

- Druhou najpočetnejšou skupinou bežných príjmov podľa tabuľky č.1, u ktorých obec 

plánuje nárast každý plánovaný rok, je skupina daňových príjmov. Z nich najvyššiu sumu 

predstavujú podielové dane, kde sa ráta s ich rastom po všetky 3 roky. Doteraz ich vývoj bol 

vždy najstabilnejší. Zmenami zákona o dani z príjmov v roku 2022, najmä zvýšením 

daňového bonusu v roku 2022 a následne aj v roku 2023, sa tento príjem pre obce stáva 

v danej výške otáznym. Rizikom môžu byť aj dôsledky krízy, napr. zvýšená nezamestnanosť, 

čím sa podiel vybratej dane a následne prerozdelenej nemusí naplniť a tiež veľký vplyv môže 

mať neschválený štátny rozpočet.  

Riziko v napĺňaní vlastných príjmov vidím aj pri výbere miestnych daní a poplatkov. Tu má 

obec najväčšie rezervy. Bližšie v správe z kontroly nedoplatkov, ktorá má byť prerokovaná 

v čase schvaľovania nového rozpočtu. Naplánované príjmy sa obci nadarí napĺňať už 

dlhodobo a riešenia na odstránenie nedostatkov sú slabé, alebo žiadne. Napriek pribúdajúcim 

stavbám príjem dane zo stavieb nerastie, ani iné dane či poplatky súvisiace s trvalým pobytom 

osôb. Obec nedostatočne využíva aj možnosti v zmysle prijatých VZN ohľadom verejného 

priestranstva, napr. pri odstavených vrakovísk áut, či zaberaní verejného priestranstva inak.  

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

skutočnosti roku 2022 má tiež rásť, ale len mierne. Z dôvodu zvýšenej inflácie a tiež 

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

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

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

napriek inflácii nemenila. Podľa výberu nájomného za predchádzajúce roky /2020, 2021/ 

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

 

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

Markušovce /kódy 200,300/, má oproti očakávanej skutočnosti roku 2022-39 766,- Eur, aj 

predchádzajúcim rokom, klesajúci charakter, čo nie je jasné zo žiadneho materiálu. Pri prijatí 

predloženého návrhu VZN ohľadom poplatkov v ZšMŠ Markušovce by tieto mali 

v nasledujúcom období rásť viac ako je naplánované v návrhu rozpočtu na roky 2023-2025. 
Tabuľka č. 2 Bežné príjmy ZŠsMŠ Markušovce 2018-2025 

Bežné 

príjmy 

Skutoč.ť 

2018 

Skutoč. 

2019 

Skutoč. 

2020 

Skutoč.. 

2021 

Schv. 

rozp. 

2022 

Rozpoče

t 2023 

Rozpoče

t 2023 

Rozpočet 

2024 

ZŠs 

MŠ 

108 545 56 244 42 643 35 075 32 900 38 500 38 500 38 500 

Zdroj: Návrh rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2023-2025 a plnenie rozpočtu 2018-2021 

Bežné 

príjmy 

Skutoč-

nosť 

2018 

Skutoč-

nosť 2019 

Skutoč-

nosť 2020 

Skutoč-

nosť  

2021 

Schv.roz-

počet 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

Rozpočet 

2025 
Daňové 

príjmy 1 416 629 1 465 919 1 475 059 1 544 609 

 

1 831 983 1 991 741 2 074 438 2 300 762 

Nedaňov

é príjmy   108 327    101 399    99 285    105 681 

 

109 471 166 046 121 046 121 046 

Dotácie 

a granty 

1 624 897 

  1 743 316   1 977 592 

 

2 068 970 

 

1 868 680 2 087 300 1 843 355 1 819 355 

BP obce 

spolu: 3 149 853 3 310 634 3 551 936 3 719 261 

 

3 810 134 4 245 087 4 038 839 4 241 163 
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C. Kapitálové príjmy rozpočtu obce 
- Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023 súvisí najmä s projektom už skôr 

schváleným a to uznesením č. 126/2020 to týkajúceho sa  projektu „Podpora prístupu k pitnej  

vode v prostredí MRK v obci Markušovce“. Je potrebné preveriť, dokedy je možné uplatniť 

výdavky, pretože realizácia ešte nezačala. Dotácia by mala byť v sume 273 309,- Eur.  

- V predloženom návrhu chýbajú príjmy za vybavenie komunitného centra hnuteľným 

majetkom, ktoré nie je uvedené ani v roku 2022, ani v roku 2023 /pôvodný plán v roku 2022 

bola suma 13 441,- Eur/. Do návrhu rozpočtu je potrebné doplniť chýbajúcu zazmluvnenú 

sumu týkajúcej sa dotácie na výstavbu novej MŠ za inventár v sume 21 107,18 Eur. 

Obec tiež ráta s predajom pozemkov vo všetkých rokoch, najviac v roku 2023, čo súvisí aj so 

schválenou zmluvou predaja pozemkov pre železnice v roku 2022 a prijatého uznesenia OZ. 

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

novostavby kontajnerovej školy  alebo prístavby k základnej škole. Keďže sa jedná o 

prenesený výkon štátnej správy, celé financovanie by malo byť ísť zo strany štátu, alebo 

fondov EÚ či plánu obnovy. Žiadosť zrejme podaní nebola. Mala by ísť so súhlasom 

obecného zastupiteľstva, pretože sa v nej uvádza systém financovania. 
 

Tabuľka č.3 Celkové príjmy obce Markušovce 2018-2025 

 

Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025+plnenie rozpočtu 2018-2021 
 

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. Okrem toho predmetom príjmových 

finančných operácií je zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov, či už 

školy alebo obce. Obec v návrhu rozpočtu obce neplánuje zapojenie vlastných príjmov z 

minulých rokov vo forme rezervného fondu, tieto na takto postavený rozpočet zatiaľ nie sú 

potrebné. V prípade potreby môže obec na základe zmeny zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej správy účinného od 15. 12. 2022 tak urobiť do konca 

roka, keďže § 14, odst. 3.neplatí.  

- Obec neplánuje zapojiť do rozpočtu ani zostatok z roku 2022 u ZŠsMŠ za stravu 

a prenesené kompetencie na školstvo, hoci každý rok takáto skutočnosť bola a je reálna aj 

v roku 2023. Je potrebné to riešiť 1. zmenou rozpočtu a doriešiť, kto účtuje výdavok s kódom 

zdroja, aby nedochádzalo k duplicite účtovania a problémom s vyňatím pri záverečnom účte. 

 

Celkové  

príjmy 

Skutočnos

ť 2018 

Skutočnos

ť 2019 

Skutočnos

ť 

 2020 

Skutočnosť 

2021 

Schv.rozp. 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

Rozpočet  

2025 

Bežné 

príjmy  

Obec+ZŠsM

Š 

3 254 002 3 366 925   3 594 580  3 754 335 3 843 034 4 283 587 4 077 339 4 279 663 

Kapitálové 151 190 346 743 75 514 74 806 904 331 331 309 5 000 5 000 

Spolu: 
 

3 405 192 3 713 668  3  670 094 3 829 141 4 747 365 4 614 896 4 082 339 4 284 663 

Príj.finančn

é operácie 

 2 339 828 35 623 78 903 757 286 3 500 3 500 3 500 

Príjmy 

spolu: 

 

3 405 192 6 053 496 3  705 717 3 908 045 

 

5 504 651 4 618 396 4 085 839 4  288 163 
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3.2. Výdavky rozpočtu 

- Návrh rozpočtu naplánovaných celkových výdavkov na roky 2023 má byť oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2022 značne nižší, čo súvisí aj so zníženými naplánovanými 

príjmami. Oproti predpokladanej skutočnosti roku 2022 má to byť však viac, aj keď realita 

môže byť iná. Na rok 2024,2025 obec plánuje celkové výdavky ešte nižšie ako boli 

naplánované v roku 2023, na čo má vplyv najmä slabá kapitálová časť. 

 
Tabuľka č.4 Výdavky obce, vrátane výdavkov ZŠsMŠ za roky 2018-2025 

Výdav-

ky 

Skutoč. 

2018 

Skutoč. 

2019 

Skutoč. 

2020 

 

Skutoč. 

2021 

Schvále-

ný rozp. 

2022 

Rozpočet 

2023 

Rozpočet 

2024 

Rozpočet 

2025 

BV- 

obec 

840 326 941 650 1 128 135 1 221 984 1 245 435 1 587 942 1 173 142 1 174 493 

BV-

ZŠsMŠ 

1 703 345 1 678 995 1 751 887 1 946 881 2 094 757 2 249 200 2 298 700 2 285 700 

BV 

spolu 

2 543 671 2 620 645 2 880 022 3 168 865 3 340 192 3 837 142 3 471 842 3 460 193 

Kapitá-

lové-

obec 

211 720 3 181 411 225 176 65 927 2 000 792 744 040 0 0 

Kapitá-

lové 

ZŠsMŠ 

0      4 

554 

0 0 0 0 0 0 

KV 

spolu 

211 720 3 185 965 225 176 65 927 2 000 792 744 000 0 0 

Výd.FO 

/iba 

obec/ 

25 440 63 568 29 049 29 786 48 019 30 289 30 545 30 846 

Výdav-

ky 

spolu: 

2 780 831 5 870 178 3 134 247 3 264 578 5 389 003 4 611 471 3 502 387 3 491 039 

Zdroj: Návrh rozpočtu na roky 2023-2025+záverečné účty 2018-2021 

 

A. Bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ 

- Celkové bežné výdavky obce /bez ZŠsMŠ/ za rok 2023 majú oproti predchádzajúcim rokom 

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

niektorých projektov. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 majú bežné výdavky obce 

narásť o 240 390,- Eur a oproti schválenému rozpočtu za rok 2022 ešte viac – o 342 507,- 

Eur. 

- K nárastu bežných výdavkov za rok 2023 oproti roku 2022 podľa funkčnej klasifikácie 

najviac prispeli výdavky v časti 0111-výdavky verejnej správy, 0112-finančná a rozpočtová 

oblasť, 0160 voľby+referendum /čakávaná skutočnosť 2022 nie je vôbec uvedená žiadna, hoci 

voľby 2022 už boli vyúčtované/, 0443 stavebný úrad, životné prostredie, 0510 Nakladanie 

s odpadmi, 0520 Nakladanie s odpadovými vodami, 0660 Správa bytov, 0760 Zdravotné 

stredisko, 0810 Rekreačné a športové služby.  

Odporúčam zvážiť výdavky na aktivačnú činnosť-nie sú žiadne, 0911- MŠ inklúzia-nie sú 

žiadne, pokračovanie projektu je podpísané, tiež výdavky na stavebný úrad-podľa platného 

schváleného zákona stavebné úrady na obciach končia k 31. 3. 2024, ak sa účinnosť 

neoddiali. 

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

ZP, SP, doplnkové poistenie, sociálny fond/, ktoré sú rozdelené v rozpočte podľa funkčnej 
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klasifikácie, najviac v časti výdavky verejnej správy. Sumár týchto výdavkov nie je vyčíslený 

nikde.  

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

spravodlivejší systém odmeňovania ako funguje dnes a pritiahol odborníkov.  

- Obec v návrhu rozpočtu neráta s rastom miezd pri výdavkoch vo verejnej správe, naopak 

oproti skutočnosti je plánovaný pokles.  V čase zostavovania návrhu  už bola známa 

kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe prijatá na obdobie 1. 

1. 2023-31. 8. 2024 podpísaná 13. 7. 2022. Z predloženého návrhu nie je jasné, či sa ráta so 

zvýšením položiek v nej uvedených. Pravdepodobne sa neuvažovalo sa so žiadnym zvýšením 

taríf. Od 1. 1. 2023 sa opäť mení minimálna mzda v národnom hospodárstve, ktorú verejná 

správa musí rešpektovať pri najnižších tarifách. Od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 sa dvíhajú 

základne stupnice platových taríf zamestnancov vo verejnej správe o 7 %, čo nepokrýva ani 

súčasnú infláciu a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. 

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

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

obec menej. V porovnaní niektorých príjmov a výdavkov je značný nepomer v neprospech 

obce /za komunálny odpad, vodné, stočné/. Je potrebné tieto veci riešiť. 

 

B. Bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce /rozpočtová organizácia/ 
- Z prehľadu v tabuľke č.4 a z návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 bežné výdavky Základnej 

školy s materskou školou Markušovce oproti očakávanej skutočnosti roku 2022, aj rokmi pred 

rokom 2022, majú rastúci trend. K nárastu prispeli podľa zhrnutia výdavkov na str. 23 a 24 

návrhu rozpočtu obce v tabuľkovej podobe  vyššie normatívne finančné prostriedky /najmä na 

mzdy a chod ZŠsMŠ, tiež výdavky na vzdelávanie v pôvodnej MŠ z dôvodu povinnej 

dochádzky deti od 5 rokov, ktoré začalo 1.9.2021. Vyššie sú tiež výdavky na stravu a na 

originálne kompetencie /pôvodnú MŠ, školskú jedáleň a školský klub/ a na nové 

predpokladaný subjekty /MŠ Jareček, školská jedáleň Jareček od 1. 1. 2023. Tieto majú byť 

prevažne hradené z podielových daní obce a čiastočne z vlastných príjmov ZŠsMŠ.  

- Výdavky na nové subjekty odporúčam ponížiť pomerom podľa predpokladaného dátumu 

odovzdania kompletnej stavby – po zápise v registri zriaďovateľov na Ministerstve školstva 

SR a po schválení VZN o zriadení novej MŠ a školskej jedálne, keďže predpokladaný návrh 

počíta s dátumom fungovania k 1. 1. 2023. V súčasnosti je v MŠ zamestnaných 10 učiteliek 

platených obcou + 2 pomocné vychovávateľky platené zo štátu + 1 upratovačka platená obcou 

/+ projekt PRIM II. hradený čiastočne štátom a obcou/. Toto v komentári nie je. Podľa návrhu 

rozpočtu v starej MŠ by mali ostať pracovať 4 učiteľky+1 upratovačka, v novej MŠ by malo 

pracovať 8 učiteliek a 2 upratovačky. Údaj o počte zamestnancov základnej školy, školskej 

jedálne, školského klubu nie je známy. V novej školskej jedálni Jareček by mali pracovať 2 

ľudia. 

- V porovnaní s bežnými výdavkami obce, bežné výdavky ZŠsMŠ Markušovce majú byť opäť 

vyššie ako v roku 2022, takto sú aj po iné roky. So vznikom nových zariadení a ich pridelenia 

k rozpočtovej organizácii už budú iba rásť. 

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

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

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

a nenormatívnych výdavkov. Podobne ako obce, aj ZŠsMŠ sa týka rast platov v zmysle ko-

lektívnej zmluvy na rok 2023, 2024, rast inflácie. ZŠsMŠ Markušovce má aj svoju vlastnú 

kolektívnu zmluvu, kde má niektoré vecí upravené tiež výhodnejšie ako je v zákone. Energie 
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nie je možné zhodnotiť, keďže chýba podrobný rozpočet. Odporúčam doplniť a zjednotiť 

s údajmi poskytnutých obcou, vrátane kódov zdrojov /nielen energie, ale všetky položky/. 

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

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

klubu. Pokiaľ sa nezmení zákon o financovaní MŠ, ktorý vraj už bol pripravovaný, do 

budúcnosti je predpoklad nárastu týchto výdavkov z vlastných zdrojov. Odporúčam zaoberať 

sa aj podielom pomeru celkových výdavkov na mzdy a odvody a prevádzku, najmä školského 

klubu, ale aj iných školských zariadení a pri výdaji konať s opatrnosťou z dôvodu neistého 

budúceho roka. 

- Zo žiadneho komentára sa nedá zistiť počet detí v ZŠ, v MŠ, počet stravníkov. Takisto 

chýba programový rozpočet. Na webovej stránke ZŠsMŠ Markušovce sa zatiaľ nenachádzajú 

aktuálne údaje, posledná zverejnená správa je za školský rok 2020/2021. 

 

 C. Kapitálové výdavky rozpočtu 

- Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 v kapitálovej časti je rozdelený do viacerých skupín 

podľa položiek kapitálových výdavkov. Mal by nadväzovať najmä na rok 2022 

a neuskutočnené alebo nevyplatené investície či výdavky s nimi spojené, ktoré spadajú pod 

obstarávaciu cenu týchto investícii. A tiež by mal nadväzovať na schválený plán 

hospodárskeho rozvoja obce na roky 2021-2027, ktorý je dôležitý najmä pri projektoch 

a spoluúčasti príjmov a výdavkov so štátom či EÚ.   

- Predložený návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je nedostatočný, roky 2024, 2025 nie sú 

vôbec vyplnené, preto sa nedá k tomu vyjadrovať. Schválený plán hospodárskeho rozvoja 

obce na roky 2021-2027 obsahuje v realizačnej a finančnej časti iba údaje do roku 2023.  

- Údaje kapitálového rozpočtu sú vyplnené iba na rok 2023, tieto nie vždy vychádzajú zo 

skutočnosti a schválených plánov na rok 2023.  

- V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov obce na rok 2023 sú naplánované výdavky 

spojené: 

1. s nákupom pozemkov /položka 711/v sume 10000,- Eur na ul. Pod Horou, Baníckej 

a Roztockej kolónie, kde sa uvažuje o rekonštrukcií ciest už dlhšie obdobie. 

Naďalej je potrebné riešiť pozemky pod budovou pri p. Holečkovej na Slovenskej ul., ktorých 

vlastníkom bola SG Konzulta,s.r.o. Je potrebné preveriť súčasného vlastníka, aj podmienky 

odpredaja pozemku. Obci chýbajú skladové priestory a budova na danom pozemku roky 

chátra. Od roku 2024 sa mení stavebný zákon, ktorý môže mať vplyv na našu nehnuteľnosť. 

2  s projektovými dokumentáciami /položka 716/ potrebnými k realizácii ďalších 

naplánovaných investícií v celkovej sume 29 700,- Eur. Nie všetky projekty majú 

naplánované ďalšie výdavky spojené s ich realizáciou, ako napr. chodník Michalská ul., PD 

Komenského kanál dažďová voda. Robiť projekt bez ďalšej realizácie je neefektívne. Obec 

ich na účte obstarania vedie veľa a je potrebné sa nimi zaoberať, či sú ešte využiteľné, alebo 

ich je potrebné odúčtovať či prerobiť. 

3. s realizáciou nových stavieb /položka 717001/ v celkovej sume 281 340,- Eur týkajúcich sa 

najmä realizácie rozšírenia vodovodu na Odorínskej, Železničnej ulici, napojenie rod. Domov 

č. 392,388,370,216 2 ks domových čerpacích staníc Pod horou. Dané investície súvisia 

čiastočne s projektom Ministerstva vnútra a uznesením č. 126/2020„Podpora prístupu k pitnej 

vode v prostredí MRK v obci Markušovce“. Na základe kontroly uznesení stavba ešte 

nezačala a opätovne sa rieši zmluva o dielo s 2. vysúťaženým výhercom súťaže, firmou 

EURO-BAU. 

4. s rekonštrukciou a modernizáciou existujúceho majetku /položka 717002/ v celkovej sume 

423 000,- Eur, čo súvisí najmä  s rekonštrukciou vyhoretej bytovky v Jarečku. Táto stavba už 
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dávno mala byť zrealizovaná, keďže obec má ďalšie výdavky s prenájmom unimobuniek 

s nájomníkmi. Je potrebné riešiť aj nájomné zmluvy s týmito ľuďmi a návratom do 

pôvodných bytov a zvážiť vykonané práce, nakoľko predpokladaná suma sa blíži pôvodnej 

obstarávacej cene bytovky a je problém s platením nájmov u týchto ľudí. Okrem opravy 

bytovky obec plánuje aj rekonštrukciu 2 miestnych komunikácii, projektová dokumentácia je 

zatiaľ len na ulicu Roztockú, ktorá je vyššia ako je naplánovaná. 

 Za nejasné, ale najdôležitejšie. v rozpočte považujem výdavky na nákup 

prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení /položka 713/  týkajúce sa najmä 

interiérového vybavenia novej MŠ v Jarečku a vybavenia kuchyne a školskej jedálne.  

V predloženom návrhu rozpočtu obce na rok 2023 nie je naplánovaná žiadna suma 

výdavkov, ani očakávaná skutočnosť za rok 2022 nie je žiadna napriek skutočnosti, že 

boli dané objednávky na verejné obstarávania. Rozpočet na vybavenie kuchyne a jedálne 

mi dodnes nie je známy aj napriek skutočnosti, že bol viackrát žiadaný v rámci prebiehajúcich 

kontrol uznesení či písaných stanovísk rozpočtu a záverečnému účtu. Taktiež v predloženom 

návrhu sú nejasné výdavky na stavbu kanalizačnej prípojky a ČS pri novostavbe MŠ. Podľa 

kontroly uznesení a poskytnutých podkladov časť vecí už v roku 2022 bola uhradená. 

Podľa uznesenia č. 221/2017 bola schválená stavba novej MŠ v Jarečku bez konečnej 

sumy s 5 % spoluúčasťou obce a ďalšími neoprávnenými výdavkami v maximálnej sume  

235.000.- Eur. V neoprávnených výdavkoch mali byť všetky veci, ktoré neboli riešené 

dotácie, vrátane vybavenia kuchyne a školskej jedálne. Na základe žiadosti bola v roku 2017 

uzatvorená zmluva o dotácii, vrátane ihriska a inventáru v celkovej sume 674 120,- Eur. 

Z toho cena ihriska bola 13.960,- Eur. Dodatkom č.1 došlo k úprave zmluvy z roku 2017 o 

pridelení finančných prostriedkov a tiež zníženiu celkovej dotácie  na 657 421,75 Eur  /95 % 

z celkového projektu IROP /podpísaná 23.11.2021-interné číslo 95/2021/. Spoluúčasť obce -5 

% predstavuje sumu 34.601,50 Eur.  

Za najväčší nedostatok považujem skutočnosť, že neexistuje skutočné celkové 

zhodnotenie príjmov a výdavkov súvisiacich s danou stavbou každý rok, čo robí problémy 

s plánovaním výdavkov, aj správnym zúčtovaním. Podľa predloženého návrhu rozpočtu obce 

obec v roku 2023 neplánuje ďalšie kapitálové príjmy napriek skutočnosti, že z celkovo 

zazmluvnenej sumu 657 421,75 Eur za roky 2021, 2022 jej bola preplatená suma celkom 636 

3214,57 Eur. Zostáva nevyužitých ešte 21 107,18 Eur, čo sa dá použiť podľa zmluvy na 

úhradu inventáru v novej MŠ. Podľa zistených podkladov celkové výdavky súvisiace 

s výstavbou novej MŠ v Jarečku, vrátane kuchyne a školskej jedálne od roku 2017 

predstavujú sumu 737 710,45 Eur.  Podľa schváleného uznesenia č. 221/2017 a schválenej 

dotácie celkové naplánované výdavky na výstavbu MŠ, vrátane inventáru a detského ihriska 

a tiež vybavenia kuchyne a školskej jedálne sú aj s neoprávnenými výdavkami schválené 

v sume 927 023,25 Eur /suma dotácie, 5 % spoluúčasť+neoprávnené výdavky/. 

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

škôlky v Jarečku. Aj napriek rozbehnutým výberovým konaniam odporúčam naďalej zvážiť 

zmenu zmluvy a prehodnotenie niektorých výdavkov na nákup inventáru, nakoľko v roku 

2021 sa veľa nakupovalo do materskej škôlky pôvodnej. Presunom časti detí už tento inventár 

nebude pre ZŠsMŠ potrebný. Riaditeľka ZŠsMŠ naďalej ráta s jeho presunom do novej MŠ 

z dôvodu potreby vytvorenia tried pre žiakov ZŠ.  Objednať nový majetok, ak už taký máme, 

aj napriek dotácií a časovému sklzu, považujem za nehospodárne a neefektívne. Naopak, 

odporúčam preveriť vyfakturované a zaplatené veci a podmienky verejného obstarania. Obec 

mala do 25. 11. 2022 schválenú komisiu pre verejné obstaranie, ktorá zrejme nebola do 

daného procesu zapojená. 
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 Za dôležité považujem tiež skutočnosť, ktorú predložený návrh nerieši a to 

výstavbu prístavby k základnej školy a jej financie z plánu obnovy. Je potrebné prehodnotiť 

vyhotovený projekt a taktiež konzultovať celú vec aj s riaditeľkou ZŠsMŠ, ktorá sa neustále 

vypytuje na danú vec, ale odpoveď nedostáva. Takisto predložený návrh rozpočtuje 

neobsahuje naplánované výdavky na oplotenie novej MŠ, prípadne detského ihriska. Je 

potrebné zvážiť aj predpokladaný termín zaradenia novej MŠ a školskej jedálne do siete, 

pretože s tým súvisia bežné výdavky v rozpočte ZŠsMŠ a tiež obec čaká s uvedením 

zaradením do siete ešte kopec ďalšej práce /vyhotovenie zriaďovacej listiny=VZN, príprava 

podklad na schválenie prevodu majetku pod správcu ZŠsMŠ a následne schválenie 

v obecnom zastupiteľstve v súlade so zásadami hospodárenia obce. Vzhľadom na to, že sa 

jedná o prenesený výkon štátnej správy, neodporúčam danú stavbu riešiť z obecných financií, 

t.j. rezervného fondu.  

 

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

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

koch 2023-2025 sa má pokračovať v splácaní úveru na byty zo ŠFRB 3x8 b.j.- Eur, ktoré 

rastú.  Dodnes nie je prijaté nové VZN ohľadom výšky finančných zábezpek pri nájme. 

 

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

rozpočtovom roku /rok 2023/ a v 2 rokoch nasledujúcich po ňom /roky 2024,2025/, ktorými 

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

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

predchádzajúce zistenia 

odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu zvážiť prijatie návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025            

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

týkajúce sa školstva, pretože podľa zásad hospodárenia s majetkom obce, čl. 39, bod 6,  počas 

rozpočtového provizória /ak rozpočet nebude schválený do konca roka 2022/, štatutárny orgán 

obce nie je oprávnený začínať žiadnu novú stavbu, vstupovať do nových projektov so 

spoluúčasťou obce a prijímať nových zamestnancov, okrem zastupovania pracovnej 

neschopnosti. V danom prípade platí pôvodne schválený rozpočet na rok 2022, a nie rozpočet 

upravený po zmenách, t.j. na výdavky bude možné minúť iba 1/12 pôvodne schváleného 

rozpočtu na rok 2022, okrem výnimiek uvedených v zákone.  

  

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

                                                                                                                                                                    

V Markušovciach dňa  14. 12. 2022   
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