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Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2018 - 2020 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

1.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2018 

 
Bežné príjmy                         :    3 424 916,38 €     Bežné výdavky                        :  2 944 610,08 € 

Kapitálové príjmy                 :    1 186 710,00 €     Kapitálové výdavky                :   5 567 398,00 € 

Finančné príjmové operácie :     4 006 015,59 €     Finančné výdavkové operácie:      187 415,59 €  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príjmy celkom                    :     8 617 641,97 €    Výdavky celkom                      : 8 599 423,67 € 

 

2.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 

Berie na vedomie: 

 

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2019 – 2020 

 



Rok 2019 

 
Bežné príjmy                         :    3 421 284,42 €     Bežné výdavky                        :  2 980 248,32 € 

Kapitálové príjmy                 :           5 000,00 €     Kapitálové výdavky                :      188 000,00 € 

Finančné príjmové operácie :          20 500,00 €     Finančné výdavkové operácie:      149 900,00 €  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príjmy celkom                    :     3 446 784,42 €    Výdavky celkom                      : 3 318 148,32 € 

 

 

 

Rok 2020 

 
Bežné príjmy                         :    3 535 748,42 €     Bežné výdavky                        :  3 052 010,57 € 

Kapitálové príjmy                 :           5 000,00 €     Kapitálové výdavky                :          6 000,00 € 

Finančné príjmové operácie :          20 500,00 €     Finančné výdavkové operácie:      149 900,00 €  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príjmy celkom                    :     3 563 248,42 €    Výdavky celkom                      : 3 207 910,57 € 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

     Predkladaný návrh  rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004  

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych  

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa 

na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným na príslušný rok 2018, pričom rozpočet 

na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 

     Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je 

zatiaľ stanovený, financovanie bude prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov. 

     Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 je navrhovaný ako prebytkový vo výške 

18 218,30 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 480 306,30 €, 

kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške 4 280 688,00 €, schodok 

kapitálového rozpočtu bude pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu, predpokladaným 

úverovým krytím vo výške 2 550 000,00 € a čerpaním rezervného fondu vo výške 

1 400 000,00 € 

 

     Odhad príjmov na rok 2018 vychádza z vývoja roku 2017, a to v jednotlivých druhoch 

miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja 



makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej 

legislatíve. 

     Úver bude poskytovaný len na realizáciu výstavby kanalizácie a ČOV v Obci Markušovce 

podľa platného stavebného povolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Markušovciach  18. 12. 2017                                 Marek    V i r á g 

            starosta obce 

 

 

 

Prílohy č. 1. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020  

                     PRÍJMY 

                     Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 

                     VÝDAVKY  


