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  OBEC   MARKUŠOVCE 
    OBECNÝ   ÚRAD, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
    

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

SPRÁVA   

o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 
  

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

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

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

Dňa 31.12.2021uplynulo 6-ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Funkčné 

obdobie, aj pracovný pomer hlavného kontrolóra aj napriek tomu v roku 2022 pokračovali 

z dôvodu, že celý rok platila na Slovensku mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ocho-

rením COVID-19.   

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

počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 18a 

ods. 2 prvej vete a ods. 4, týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra, neplynú.  

Z dôvodu, že mimoriadna situácia naďalej trvá, podľa § 30, odst. 6 vyššie uvedeného 

zákona, funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej 

situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný 

kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  

 

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

týždenne. Pracovný čas, aj napriek nesúhlasu bol do 30. 11. 2022 stanovený v pracovnom 

poriadku na každý deň 3 hodiny v čase od 8.30 hod. do 11.00 hod.. Od 1. 12. 2022 došlo 

zmenou pracovnej zmluvy k úprave pracovného času na 2 dní v týždni 

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

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

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

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

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

predpisov a interných predpisov a uznesení obecného zastupiteľstva. Podľa zákona 369/1990 

Zb., §18d, odst. 1, kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými 

právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola 

príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych  predpisov vrátane nariadení obce, 

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 

obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

V roku 2022 boli dokončené a vykonané práce v zmysle prerokovaného návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Markušovce na obdobie šiestich mesiacov zo dňa 
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05. 08. 2021, návrhu plánu kontrolnej činnosti zo dňa 3. 3. 2022 a návrhu plánu kontrolnej 

činnosti zo dňa 15. 12. 2022. 

 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov, som vypracovala správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 

/v mesiaci január  2022 / a predložila ju 14. 2. 2022 na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. 

Rokovanie OZ sa konalo v marci 2022.  Dňa 1. 2. 2022 bol pripravený aj materiál a správa pre 

OZ z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých zásad 

hospodárenia s majetkom ZŠsMŠ Markušovce. Kontrola bola ukončená 14. 12. 2021 správou 

z kontroly /bez návrhu správy/ z dôvodu, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, čo je 

uvedené aj v správe. Správa bola prerokovaná na rokovaní OZ 3.3. 2022. Zverejnená je medzi 

materiálmi 41. zasadnutia OZ. 

 

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

Z dôvodu neschválenia pôvodného návrhu rozpočtu na roky 2022-2024 na rokovaní 

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

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

skorších predpisov vypracovala v mesiaci február 2022 druhé odborné stanovisko k návrhu č.2 

rozpočtu Obce Markušovce a k návrhu č.2 programového rozpočtu Obce Markušovce na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Odborné stanovisko k návrhu č.2 rozpočtu Obce 

Markušovce a k návrhu č.2 programového rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom 

na roky 2023-2024 je zverejnené pri materiáloch na rokovanie OZ 3. 3. 2022, kedy bolo aj 

prerokované pred prijatím rozpočtu na roky 2022-2024. Za pozitívum považujem, že bol 

vypracovaný aj programový rozpočet, za negatívum to, že nebolo pripravené uznesenie na jeho 

prijatie so schválenými zmenami. 

 

Správa z kontroly účtovania mzdových prostriedkov obce v nadväznosti na rozpočet a 

personálne veci v Obci Markušovce 

Kontrola začala v auguste 2021 a ukončená bola 22. 3. 2022 správou z kontroly po 

predchádzajúcom vyhotovení návrhu správy zo dňa 11.3.2022 z dôvodu zistených nedostatkov 

a uplynutí lehoty na námietky. Námietky k záverom kontroly neboli v stanovej lehote podané 

žiadne. Zo strany obce bolo prijatých 7 opatrení. V mesiaci apríl 2022 bol pripravený materiál 

na rokovanie OZ. Správa bola predložená a prerokovaná 5. 5. 2022. Výsledky kontroly sú 

zverejnené pri materiáloch na rokovanie OZ. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

 Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021 bolo spracované po  

vypracovaní návrhu záverečného účtu ekonómkou obce v mesiaci máj a jún 2022 na základe 

zverejnených materiálov na webovom sídle a vyžiadaných finančných výkazov obce a iných 

podkladov. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu patrí medzi 

povinnosti hlavného kontrolóra na základe zákona o obecnom zriadení § 18 f, bod 1, písm. c. 

Odborné stanovisko bolo spracované k návrhu záverečného účtu zverejneného na úradnej tabuli 

obci dňa 24.5.2022. Materiál bol predložený na rokovanie OZ konané 9. 6. 2022, kedy bol 

prerokovaný aj návrh záverečného účtu za rok 2021. Odborné stanovisko k návrhu záverečného 

účtu za rok 2021 je zverejnené na internetovej stránke obce pri materiáloch na 45. zasadnutie 

OZ. Za pozitívum hodnotím, že obec nemala k 31. 12. 2021 vysoké dlhy a skončila s prebytkom 

hospodárenia. Za negatívum hodnotím porušovanie finančnej disciplíny a uzatváranie zmlúv 

a objednávok aj bez finančného krytia v rozpočte obce na rok 2021, čo malo za vplyv aj 

prekročenie niektorých výdavkov obce a tiež skutočnosť, že mnohé naplánované investície sa 

nezrealizovali. Negatívne hodnotím tiež skutočnosť, že stav súvahy, ktorý je súčasťou 
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záverečného účtu, aj po inventarizácii, teda porovnaní účtovných a skutočných údajov, 

nevykazoval pravdivé a skutočné údaje najmä čo sa týka stavu zásob a pohľadávok za rok 2021.  

 

Kontrola  uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle článku 11 rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva obce Markušovce 

V roku 2022 bolo vykonaných 7 kontrol  uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle 

článku 11 rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva obce Markušovce   so zameraním na 

stav a plnenie uznesení z posledného rokovania OZ a nesplnené uznesenia   z predchádzajúcich 

období. Napriek platným pravidlám a povinnostiam neboli zo strany štatutárneho orgánu obce 

/starostu/ do výmeny starostu – 25. 11. 2022 poskytované ku kontrole podklady včas, alebo 

vôbec, zamestnancom boli vydané zákazy na komunikáciu. Napriek tomu kontrola prebehla 

s dostupnými údajmi a informáciami. Výsledky kontrol boli predkladané OZ /47.-53. správa 

zverejnená pri materiáloch na rokovanie/. 

 Na základe vykonaných kontrol bolo zistené, že obec nevenuje dostatočnú pozornosť 

plneniu prijatých uznesení včas  a niektoré uznesenia sa neplnia vôbec. V obci nefunguje 

manažment prideľovania, realizácie a zodpovednosti za plnenie uznesení. 

Negatívne možno hodnotiť situáciu, že obec v roku 2022 naďalej nesplnila uznesenia 

z roku 2017 týkajúce sa komunitného centra /188/2017/a výstavby novej materskej škôlky 

v Jarečku /221/2017/.  Ani do konca roka 2022 obec nedostala preplatené výdavky za vybavenie 

komunitného centra hmotným a nehmotným majetkom a činnosť v komunitnom centru bola na 

určitý čas prerušená. Novú materskú škôlku sa taktiež nepodarilo dokončiť. Obci chýbajú úplné 

a presné údaje, koľko nás dosiaľ stála celková výstavba a koľko finančných prostriedkov je 

potrebné narozpočtovať na vybavenie školskej kuchyne a jedálne a tiež inventár materskej 

škôlky. 

Negatívne možno hodnotiť aj situáciu, že obec v roku 2022 ani nezačala s realizáciou 

projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce“ v rámci výzvy 

OPLZ-PO6-SC611-2020-1 /uznesenie č.126/2020/. Od prvej realizácie firma  odstúpila kvôli 

nízkej vysúťaženej cene, zmluva s druhým obstarávateľom nenadobúdla účinnosť kvôli 

neskorému zverejneniu /kto je za to to zodpovedný, nie je jasné dodnes/ a koncom roka bola 

podpísaná zmluva s 3. realizovateľom stavby firmou PROFiROB, s.r.o., Prešov, ktorá pre obec 

figuruje na viacerých projektoch. Napriek komisii pre verejné obstarávanie a prijatému dodatku 

zásad o hospodárení s majetkom obce do verejného obstarávania obecné zastupiteľstvo ani 

komisia neboli zapojené. 

 V roku 2022 obec ani nezačala s realizáciou projektu „Podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce“ v rámci výzvy 

OPLZ-PO5- 2020-4. Nie je podpísaná ani žiadna zmluva, kto to má robiť. Pravdepodobne obec 

od tohto projektu ustúpi, keďže nie je možné stihnúť všetky termíny podľa výzvy. 

 Nepriaznivo na hospodárenie obce vplýva aj fakt, že obec nedostala zaplatené za vecné 

bremeno zo zmluvy o budúcej zmluve /uznesenie č. 192/2021/-odporúčam dopredu vyberať 

zálohy. Pochváliť nemožno tiež nenaplnenie všetkých prijatých opatrení k záverečnému účtu 

za roky 2020, 2021 a skutočnosť, že nebol prijatý nový návrh VZN o prideľovaní bytov a 

podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce, vrátane 

finančných zábezpek v súlade so zákonmi do 31.3.2022, ani neskôr /uznesenie č.215/2021/. 

255/2022 

 Priaznivo možno hodnotiť dokončenie prác na vydaní novej knihy o obci Markušovce 

a jej distribúciu. 

Celkovo bolo za rok 2022 prijatých 109  nových uznesení, z toho vo funkčnom období 

poslancov končiacich v roku 2022 – 81 uznesení /č. 229-309/, z toho nepodpísané boli 13, 

opätovne potvrdené boli 11. V novom funkčnom období /november-december 2022/ bolo 

schválených a podpísaných 28 uznesení /č. 1-28/.  
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Pre porovnanie v roku 2021 bolo prijatých 65 uznesení OZ /, z toho nepodpísané boli 

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

  

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

hospodárenia s majetkom v obci Markušovce  

Kontrola začala 2. 2. 2022, kedy bol štatutárnemu orgánu písomne oznámený začiatok 

finančnej kontroly na deň 9.2. 2022 s požiadavkou na poskytnutie podkladov. Kontrola bola 

ukončená najprv návrhom správy z dôvodu zistených nedostatkov dňa 14. 9. 2022. Námietky k 

návrhu správy neboli zo strany obce žiadne. Po uplynutí lehoty na námietky bola vypracovaná 

správa z kontroly dňa 30. 9. 2022, ktorá sa v tej istej podobe v zmysle rokovacieho poriadku 

predkladá na rokovanie OZ.  Správa bola prerokovaná 15. 12. 2022 na 3 rokovaní nového OZ 

a je zverejnená medzi materiálmi na internetovej stránke obce. Lehota na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení bola určená v návrhu správy do 21. 09. 2022. Zo strany 

štatutárneho orgánu obce, ani po písomnom upozornení, neboli predchádzajúcom štatutárnym 

orgánom prijaté žiadne písomné návrhy na prijatie opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov. Z dôvodu závažnosti zistených nedostatkov, predpokladu nárastu nedoplatkov za 

ďalší rok, odporúčam súčasnému vedeniu obce zaoberať sa zistenými nedostatkami čím skôr. 

Na základe zákona č. 357/2015 Zb , § 22, odst. 3,. o finančnej kontrole a audite v znení 

neskorších zmien a doplnkov súčasťou správy bolo navrhnutých z mojej strany 14 opatrení  na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Kontrola kalkulácie ceny stravy v školskej jedálni ZŠsMŠ Markušovce a príjmov a 

výdavkov na stravu, vrátane MŠ  

Kontrola  bola začatá v roku 2022 a naďalej sa nej pracuje, keďže bola prerušená z 

dôvodu iných časovo potrebných úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení, či potrieb obce. 

Na základe jej zistení bol z dôvodu nutnosti v roku 2022 pripravený návrh nového VZN Obce 

Markušovce č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. Správa o jej výsledku bude predložená po jej  ukončení. 

 

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce a ZŠsMŠ na roky 2023-2025 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Markušovce na roky 2023-2025 bolo vy-

pracované v mesiacoch november a december 2022 z dôvodu úloh hlavného kontrolóra v 

zmysle § 19d, bod 1, písm. c/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb a plánu kontrolnej 

činnosti na polročné obdobie po zverejnení návrhu rozpočtu . Návrh rozpočtu bol posúdený 

z viacerých hľadísk. Za najväčší nedostatok považujem najmä skutočnosť, že opäť nebol 

predložený programový rozpočet, ktorý dáva iné informácie o obci a je zameraný na ciele 

a výsledky, nielen na príjmy a výdavky. Obec si túto povinnosť neplní už niekoľko rokov. 

Návrh rozpočtu nebol pripravený úplne ani v súlade s prijatými zásadami hospodárenia obce 

a inými strategickými materiálmi-program rozvoja obce Markušovce na roky 2021-2027, 

komunitný plán  sociálnych služieb  na roky 2016-2026. Z hľadiska zverejnených údajov tieto 

neboli vždy úplné a presné, v čom má obec stále rezervy. Obec posledné roky nedostatočne 

plánuje najmä kapitálové príjmy a výdavky, nielen najbližší rok, ale aj  v ďalších rokoch, čo 

vyvoláva tlaky na pripravenosť investícií a ich včasnú realizáciu. Vzhľadom k tomu, že od 

vyvesenia po schválenie došlo k viacerým podstatným zmenám ohľadom niektorých údajov 

uvedených v rozpočte, najmä výške podielových daní, a tiež k zmene zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Zb. a informácií týkajúcich sa školstva, OZ bolo 

odporúčané zváženie predloženého návrhu v danej podobe a prehodnotenie niektorých 

výdavkov. Bližšie informácie v stanovisku. Stanovisko je zverejnené na internetovej stránke 

obci pri 3. rokovaní OZ konanom 15. 12. 2022.  
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Okrem vypracovaných správ z finančných kontrol a kontroly uznesení a zákonných 

stanovísk k rozpočtu a záverečnému účtu obce, súčasťou plánu kontrolnej činnosti boli  aj 

ostatné úlohy a činnosti: 

- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na nové obdobie 

- aktívna účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Obce Markušovce 

-  účasť na zasadnutiach komisií Obce Markušovce  

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

konferenciách 

- účasť na zasadnutiach združenia hlavných kontrolórov 

- ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

 

Koncom januára 2022 bol pripravený nový návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné 

obdobie, ktorý bol vyvesený 1. 2. 2022 do 17. 02. 2022. na povinné zverejnenie. Materiál k 

jeho prerokovaniu bol pripravený na rokovanie OZ konané 3. 3. 2022. V mesiaci september 

2022 bol pripravený ďalší nový návrh pánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie na 

rokovanie OZ, ktorý bol vyvesený 12. 9. 2022 a zvesený 28. 9. 2022. K jeho prerokovaniu došlo 

až dňa 15. 12. 2022. 

     

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

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

radným. Ako hlavný kontrolór som sa zúčastnila v roku 2022 na 11 rokovaniach obecného 

zastupiteľstva.  

V roku 2022 som sa zúčastnila aj 2 rokovaní finančnej komisie obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 18 f, odst.2.  a  1. zasadnutia Tatransko-spišskej sekcie hlavných kontrolórov, 

ktorého som členom, tiež snemu Združenia HK v Lučenci a odbornej konferencie hlavných 

kontrolórov. 

 

Mimo povinnosti hlavného kontrolóra, z dôvodu časovej potreby. bol v novembri 

pripravený aj návrh VZN k majetkovým daniam, z toho iba k poplatku komunálneho odpadu – 

dodatok č.1. Do budúcnosti odporúčam zmeny predpisov pripravovať včas, s dostatočným 

časovým predstihom a ľuďmi, ktorí to majú v pracovnej náplni, pretože majú najviac 

informácií, keďže sú odborníkmi na danú tému. Povinné vzdelávanie je základná povinnosť 

každého odborného zamestnanca.  

Hlavný kontrolór je na jednej strane funkcia, pracovný pomer vzniká voľbou. Na druhej 

strane je aj zamestnanec a vzťahujú sa naňho všetky práva a povinnosti ako u iných 

zamestnancov. Navyše, podľa§ 18, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, je hlavný kontrolór je nielen zamestnancom obce a ak tento zákon 

neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho 

zamestnanca podľa osobitného predpisu /zákonníka práce/. Zákonník práce v základných 

zásadách na začiatku v čl. 6 ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup 

k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1190 Zb., § 4, odst. e/, obec má vytvoriť vhodné 

organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky, aby výkon mohol byť nezávislý.  

Podmienky, ktoré som pri výkone kontroly mala v roku 2022,  nepovažujem za vhodné, ani 

primerané.  

 

V Markušovciach  31. 01. 2023 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


