
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce Motešice za rok 

2020 

 

     Hlavný kontrolór obce Motešice v zmysle §18 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení predkladá  nižšie uvedené stanovisko k hospodáreniu obce 

Motešice za rok 2020. Podkladom pre vypracovanie predkladaného stanoviska bola Správa o 

hospodárení OcÚ Motešice za rok 2020. 

   

   Z predloženého dokumentu vyplývajú nasledovné zistenia: 

 

1. časť PRÍJMY 

▪ transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ bol oproti 

predchádzajúcemu roku 2019 zvýšený až o 10,8%, čo predstavuje 37 394€ 

▪ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v roku 2020 nižší o 

približne 3,5%, čo tvorí sumu 11 317€ 

▪ výška dane zo stavieb, z pozemkov, dane z bytov a dane za psa bola oproti roku 2019 

vyššia o 7,4% (2 983€). Nedoplatok na daniach za rok 2020 je vo výške 6 115,49€. 

Nedoplatky od právnických osôb tvoria až 93,20% z celkovej hodnoty. Celkový 

nedoplatok na daniach je 6 797,25€ 

▪ príjem za komunálny odpad bol vyšší o 2 441€ čo je zvýšenie o 15,7%  ako v 

predchádzajúcom roku. Nedoplatok za rok 2020 je vo výške 341,22€. Celkový 

nedoplatok je 1 452,55€ 

▪ v konečnom súčte bol v medziročnom príjme zaznamenaný nárast o takmer 6%, čo 

činí sumu 48 945€  

 

2. časť VÝDAVKY 

▪ výdavky v oblasti správa obce, matrika, regionálna oblasť a register adries boli o 8% 

vyšší (10 240€), čo súvisí s valorizáciou  

▪ Výdavky súvisiace s testovaním a ochranou proti COVID-19 boli v súčte za rok 2020 

vo výške 2 544€ 

▪ Výdavky za verejné osvetlenie boli takmer o 34% nižšie, čo tvorí sumu 3 874€, 

náklady za energie boli porovnateľné ako v predchádzajúcom roku, ale výrazne klesla 

údržba 

▪ výdavky na požiarnu ochranu boli spolu s dotáciou  zo štátneho rozpočtu na pracovné 

odevy, špeciálne stroje a údržbu strojov porovnateľné s výdavkami za rok 2019. 

▪ výdavky na rozvoj obcí boli vyššie o 4 157€, čo je nárast o takmer 18%  (mzdy za 

„dohodárov“) 



▪ výdavky na prevádzku miestnych komunikácií boli výrazne nižšie ako 

v predchádzajúcom roku – 74%, nakoľko neboli potrebné veľké náklady na zimnú 

údržbu komunikácií, ani neboli vykonávané veľké údržby, okrem parkoviska ZŠ 

▪ výdavky na komunálny odpad boli vyššie o 3 133€, teda o takmer 15%. Príjmy za 

komunálny odpad pokryli náklady iba na 74% 

▪ výdavky na telovýchovnú jednotu boli vyššie o 3 672€ teda o 73%. Zvýšenie nákladov 

súvisí s vysokými nákladmi energií najmä kvôli defektom 

▪ výdavky za kultúrnu činnosť boli nižšie o 20%, čo súvisí aj s obmedzeniami, ktoré 

spôsobil vírus COVID-19.  

▪ celkovo výdavky medziročne stúpli o 3,5%, čo činí 9 034€.  

▪ čerpanie výdavkov spolu za ZŠ a MŠ zodpovedá rozpočtu, resp. nenaplnilo rozpočet 

(45 667€) 

Kapitálové výdavky vzrástli oproti roku 2019 najmä z dôvodu realizácie „multifunkčného 

ihriska“ a „rekonštrukcie Domu smútku“ spolu o 42 312€ (17,5%)   

Vo finančných operáciách vzrástli aj výdavky ale aj príjmy, čo súvisí hlavne s financovaním 

projektov. 

Splácanie úverov prebehlo preukázaním na príslušné úverové účty. 

 

 

Prehľad nedoplatkov 

• súhrnná výška nedoplatkov na daniach a za psa predstavuje ku dňu 31.12.2020 sumu 

6 797,25€. Najvyššiu časť predstavuje nedoplatok subjektov: 

MBL, spol. s r.o........................................................ 4 829,53€ 

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová  ............ 870,59€ 

Súpisné číslo: 155....................................................... 671,98€ 

• súhrnná výška nedoplatkov za komunálny odpad k 31.12.2020 je 1 452,55€. Najvyššiu 

sumu predstavuje nedoplatok na súpisných číslach: 

s.č. 321 ................................ 913€ 

s.č. 155 ................................ 154,33€ 

s.č. 217 ................................ 110€ 

Nedoplatky za smeti sú nižšie ako v predchádzajúcom roku a nedoplatky na daniach sú 

takmer rovnaké ako v roku 2019. 

 

 

 

 



Záverečné stanovisko 

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že správa o hospodárení obce za rok 2020 je vypracovaná 

prehľadne a vecne. Správa obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 odst. 5 zákona 

číslo 583/2004 Z.z., zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Finančné 

prostriedky boli vynakladané hospodárne a v súlade so schváleným rozpočtom obce Motešice. 

 

 

V Motešiciach dňa 24.02.2020                                            ___________________________ 

                                                                                                      Bc. Gešnáblová Radka 

                                                                                              hlavný kontrolór obce Motešice 


