
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce Motešice za rok
2021

     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 2021. Podkladom pre vypracovanie predkladaného stanoviska bola Správa o 
hospodárení OcÚ Motešice za rok 2021.

  

   Z predloženého dokumentu vyplývajú nasledovné zistenia:

1. časť PRÍJMY

 transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ bol oproti 
predchádzajúcemu roku 2020 znížený o 1,25%, čo predstavuje 4 790€

 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v roku 2021 vyšší približne 
o 4,9%, čo tvorí sumu 15 654€

 výška dane zo stavieb, z pozemkov, dane z bytov a dane za psa bola oproti roku 2020 
vyššia o 17,5% (7 576€). Celkový nedoplatok na daniach ku koncu roka 2021 je vo 
výške 2428,95€. Nedoplatky od právnických osôb tvoria 1/3 z celkovej hodnoty. 

 príjem za komunálny odpad bol vyšší o 5 788€ čo je zvýšenie oproti roku 2020 
o 32,13%, čo zodpovedá zvýšenému poplatku. Celkový nedoplatok ku koncu roka 
2021 je vo výške 1501,83€.

 v konečnom súčte bol v medziročnom príjme zaznamenaný nárast až o 23,4%, čo činí 
sumu 203 138€. Nárast je najmä vďaka získaným transferom zo štátneho rozpočtu. 

2. časť VÝDAVKY

 výdavky v oblasti správa obce, matrika, regionálna oblasť a register adries boli len 
o 2,7% vyššie (3 667€)

 Výdavky súvisiace s testovaním a ochranou proti COVID-19 boli v súčte za rok 2021 
vo výške 22 232€, čo je o takmer 20 000€ viac ako v predchádzajúcom roku. Je to 
najmä z dôvodu vyšších nákladov zmluvne dohodnutej dobrovoľníckej činnosti 
ostatných obcí

 Výdavky za verejné osvetlenie sa podarilo opäť znížiť a to o 956€
 výdavky na požiarnu ochranu boli aj kvôli verejnému obstarávaniu na hasičskú 

zbrojnicu vyššie ako v predchádzajúcom roku
 výdavky na rozvoj obcí boli o niečo nižšie ako v roku 2020
 výdavky na prevádzku miestnych komunikácií boli vyššie o 2 508€ ako 

v predchádzajúcom roku – navýšenie bolo spôsobené opravou mosta a úpravou 
pozemkov lesnou frézou



 výdavky na komunálny odpad boli vyššie o 2 626€. Príjmy za komunálny odpad 
pokryli náklady na 88%

 výdavky za kultúrnu činnosť boli porovnateľné ako v predchádzajúcom roku, teda 
prispôsobené obmedzeniam, ktoré spôsobuje vírus COVID-19. 

 celkovo výdavky medziročne stúpli o 89 770€, no väčšinu tvoria dotácie 
 čerpanie výdavkov spolu za ZŠ a MŠ zodpovedá rozpočtu, resp. nenaplnilo rozpočet 

(77 644€)

Kapitálové výdavky vzrástli oproti roku 2020 najmä z dôvodu rekonštrukcie telocvične 
a realizácie nových stavieb - IBV spolu o 11,6%  

Vo finančných operáciách vzrástli výdavky, čo súvisí hlavne so splátkou úverov.

Splácanie úverov prebehlo preukázaním na príslušné úverové účty.

Prehľad nedoplatkov

 súhrnná výška nedoplatkov na daniach predstavuje ku dňu 31.12.2021 sumu 2428,95€.
Najvyššiu časť predstavuje nedoplatok subjektov:
Slavomír Magál – SHR ........................................................ 1 449,29€
Smolka Jozef ....................................................... 746,22€
Kamenská Radoslava .......................................... 114,40€

 súhrnná výška nedoplatkov za komunálny odpad k 31.12.2021 je 1 501,83€. Najvyššiu
sumu predstavuje nedoplatok od občanov:
Putera Maroš ................................ 940€
Smolka Jozef ................................ 181,33€

Nedoplatky za smeti sú nižšie ako v predchádzajúcom roku a nedoplatky na daniach sú 
takmer rovnaké ako v roku 2020.

Záverečné stanovisko

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že správa o hospodárení obce za rok 2021 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 22.02.2022                                           ___________________________

                                                                                                      Bc. Gešnáblová Radka

                                                                                              hlavný kontrolór obce Motešice


