
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce Motešice za rok 

2019 

 

     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 2019. Podkladom pre vypracovanie predkladaného stanoviska bola Správa o 

hospodárení OcÚ Motešice za rok 2019. 

   

   Z predloženého dokumentu vyplývajú nasledovné zistenia: 

 

1. časť PRÍJMY 

▪ transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ bol oproti 

predchádzajúcemu roku 2018 zvýšený až o 7,80%, čo predstavuje 25 119€ 

▪ výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vyšší o takmer 11,2%, čo 

tvorí sumu 33 281€ 

▪ výška dane zo stavieb, z pozemkov, dane z bytov a dane za psa bola oproti roku 2017 

nižšia až o 14% (6 420€). Spôsobené je to hlavne nedoplatkami na daniach vo výške   

6 910,71€. Z tejto sumy tvorí nedoplatok od právnických osôb 86,70% 

▪ príjem za komunálny odpad bol o takmer 500€ nižší, teda o 3%  ako v 

predchádzajúcom roku. Nedoplatok je vo výške 1943,64€ 

▪ v konečnom súčte bol v medziročnom príjme zaznamenaný nárast o takmer 9,5%, čo 

činí sumu 70 619€  

 

2. časť VÝDAVKY 

▪ výdavky v oblasti správa obce, matrika, regionálna oblasť a register adries boli o 18% 

vyššie (19 577€), čo súvisí s valorizáciou a s výdavkami za voľby 

▪ Výdavky za verejné osvetlenie boli o 41% vyššie, čo tvorí sumu 3 380€, z dôvodu 

vysokých nákladov na údržbu. Náklady na elektrickú  energiu klesli o 1 104€ 

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

odevy, špeciálne stroje a údržbu strojov porovnateľné s výdavkami za rok 2018. 

▪ výdavky na rozvoj obcí boli vyššie o 1 183€, čo je nárast o 5% . 

▪ výdavky na prevádzku miestnych komunikácií boli aj napriek zakúpeniu snežnej frézy 

takmer identické ako v predchádzajúcom roku, nakoľko neboli potrebné veľké 

náklady na zimnú údržbu komunikácií 

▪ výdavky na komunálny odpad boli porovnateľné ako v roku 2018 

▪ výdavky na telovýchovnú jednotu boli vyššie o 6 072€, teda o 70%. Navýšenie však 

súvisí s externým manažmentom projektu „multifunkčné ihrisko“, čo predstavuje 

sumu 9 730€. Využitie príspevku TJ je ešte predmetom kontroly. 



▪ výdavky za kultúrnu činnosť boli nižšie o 14%. Hoci sa na kultúrne podujatia použilo 

o 1 457€ viac ako v predchádzajúcom roku, boli v roku 2019 znížené náklady za 

energie – biomasa a plyn v Novej škole DM o cca 4000€. 

▪ na základe výdavkov na projekt "dom smútku" a pasportizácie cintorínov, ktoré boli 

použité v roku 2018, výdavky za rok 2019 sa znížili o 94% 

▪ výdavky na údržbu budov a prevádzkové zariadenia ZŠ a MŠ boli použité v súlade s 

rozpočtom (nákup interiérového vybavenia) a na výmenu kobercov v MŠ, ktoré 

schválilo obecné zastupiteľstvo  

▪ celkovo výdavky medziročne stúpli o 6,3%, čo činí 15 106€.  

▪ čerpanie výdavkov spolu za ZŠ a MŠ zodpovedá rozpočtu 

Kapitálové výdavky vzrástli oproti roku 2018 z dôvodu projektu „Nový stavebný obvod“ 

a rozšíreniu verejného osvetlenia, rekonštrukcií miestnych komunikácií a splátok za 

rekonštrukciu verejného osvetlenia. Spolu o 84 906€   

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

projektu „Nový stavebný obvod“. 

Splácanie úverov prebehlo preukázaním na príslušné úverové účty. 

 

 

Prehľad nedoplatkov 

• súhrnná výška nedoplatkov na daniach a za psa za rok 2019 predstavuje ku dňu 

31.01.2020 sumu 6 910,71€. Najvyššiu časť predstavuje nedoplatok subjektov: 

SHR - IČO 13970828 .......... 2 898,58€ 

PD – IČO 00207098 ............ 1 741,18€ 

PO – 46883932 .................... 1 351,82€ 

Súpisné číslo: 155.................... 597,74€ 

• súhrnná výška nedoplatkov za komunálny odpad k 31.01.2020 je 1943,64€. Najvyššiu 

sumu predstavuje nedoplatok na súpisných číslach: 

s.č. 321 ................................ 940,31€ 

s.č. 217 ................................ 185€ 

s.č. 318 ................................ 170€ 

s.č. 155 ................................ 134,33€ 

SHR-13970828.....................150€ 

Nedoplatky za odpad sú v porovnateľnej výške ako za rok 2018 a nedoplatky za dane sa 

dvojnásobne zvýšili 

 

 

 



Záverečné stanovisko 

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že správa o hospodárení obce za rok 2019 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 19.02.2020                                            ___________________________ 

                                                                                                      Bc. Gešnáblová Radka 

                                                                                              hlavný kontrolór obce Motešice 


