
Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31.3.2020 
 

 

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bola vykonaná kontrola, 

hospodárenia obce Marianka kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce 

k 30.3.2020  

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce. Rozpočet bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p 

 

1.  Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený OZ dňa 5.12.2019 uznesením č. 2019/7-12 

ako prebytkový v objeme 

Príjmy celkom        1 875 524,00 € 

Výdavky celkom    1 841 480,00 € 

Rozdiel                       34 044,00€ 

 

 

 

Oprávnená osoba:  

 

 

 

 

 

hlavná kontrolórka Ing. Katarína Tomkovičová 

Povinná osoba:  Obec Marianka,  

 

Predmet kontroly:  -boli vykonané zmeny rozpočtu, a či tieto zmeny 

boli vykonané v súlade so zákonom, 

 - sa v rozpočte a pri jeho plnení uplatňovala 

rozpočtová klasifikácia, 

 - bolo plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v 

súlade s rozpočtom, 

 - pri čerpaní výdavkov rozpočtu obce boli 

dodržiavané ustanovenia všeobecne záväzných 

predpisov, hlavne zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy.  

 

Cieľ kontroly:  overiť, či sú dodržiavané pravidlá rozpočtového 

hospodárenia podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.,  

Kontrolované obdobie:  k 30.3.2020,  

Miesto a čas vykonania kontroly:  Obec Marianka, od 15.4.2020 do 25.4.2020,  

Dátum zaslania správy:  30.4.2020. 

 

 



 

 

 

V priebehu prvého štvrťroku 2020 nebola vykonaná úprava rozpočtu.  

Rozpočet je štrukturálne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. 

Príjmy: Schválený 
rozpočet 

Bežné príjmy 1 517 124,00 

Kapitálové 
príjmy 

0,00 

Finančné 
operácie 

358 400,00 

SPOLU: 1 875 524,00 

 
 

Výdavky: Schválený 
rozpočet 

Bežné výdavky 1 487 080,00 

Kapitálové 
výdavky 

0,00 

Finančné 
operácie 

354 400,00 

SPOLU: 1 841 480,00 

 
 

 

2. Rozpočet príjmov za I. štvrťrok 2020 bol splnený na 16,49%. Bežné príjmy obce sú 

splnené v súlade s rozpočtom v sume 476 292,85 €. Kapitálové príjmy od začiatku 

roka boli v sume 0,- €.  

Z podielových daní z príjmu FO obec  za štvrťrok 2020 dostala z Daňového úradu 

čiastku  235 067,03 €, čo predstavuje 30,76% 

3. Rozpočet výdavkov za štvrťrok 2020 bol splnený na 16,49 %.   Bežné výdavky obce 

na verejnú správu sú čerpané v súlade s rozpočtom..  

Kontrolný orgán konštatuje, že výdavky  rozpočtované sú čerpané na veľmi nízkej 

úrovni. Hospodárenie obce za Štvrťrok 2020 bolo v rámci bežného rozpočtu 

prebytkové v čiastke 30 044 €, Kapitálové výdavky rozpočet sú financované 

z rezervného fondu v čiastke  354 400 € 

Čerpanie podľa programového rozpočtu k 30.3.2020 

1. Plánovanie, riadenie a kontrola  

Rozpočet 31 900€  čerpanie 6 665,97€ t.j. 20,90% 

2. Propagácia a marketing 

Rozpočet 2 300€  čerpanie 0€ t.j. 0% 

3. Interné služby(hospodárska správa, právne služby, voľby) 

Rozpočet 91 110€  čerpanie 13 116,76€ t.j. 14,40% 



4. Služby občanom(stavebný úrad, matričný úrad) 

Rozpočet 7820€  čerpanie 0€ t.j. 0% 

5. Bezpečnosť 

Rozpočet 109 420€  čerpanie 16 722,49€ t.j. 15,28%  

6. Odpadové hospodárstvo 

Rozpočet 147 200 € čerpanie 22 527,81 € t.j. 15,30% 

7. Komunikácie 

Rozpočet 256 € čerpanie 3 624,60€ t.j. 3,04% 

8. Vzdelávanie 

Rozpočet 534 054€ čerpanie 117 430,75€ t.j. 21,89% 

9. Šport 

Rozpočet 126 660€ čerpanie  4 275,03€ t.j. 3,38% 

10. Kultúra 

Rozpočet 1 500€  čerpanie 8 737,71€ t.j. 580,51% (vykonaná zmena rozpočtu 

z dôvodu plesu starostu) 

11. Prostredie pre život 

Rozpočet 26 200€  čerpanie 8 165,19€ t.j. 31,16% 

12. Sociálne služby 

Rozpočet 15 000€  čerpanie 3 333,80€ t.j. 22,22% 

13. Administratíva 

Rozpočet  492 316  čerpanie 95 008,05€ t.j. 19,30% 

Pri tvorbe a čerpaní rozpočtu v roku 2020 sa uplatňovala rozpočtová klasifikácia v 

súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov.  

 

Záver: 

Na základe predložených výkazov plnenia rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020 môžem 

konštatovať, že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako celok, bolo v súlade so 

schváleným rozpočtom na rok 2020.  

Začiatkom roka 2020 vzhľadom na šíriaci sa COVID- 19 po celom svete, vedenie 

obce zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity obce vo verejnom 

záujme a dospelo k záveru, že dopady nemajú zatiaľ významný vplyv na schopnosť 

obce pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za 

predpokladu že zo strany MF SR nepríde ku kráteniu podielových daní.  


