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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 

 

         

23. správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 

 Správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva bola vykonaná na základe 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, článku 11, ods. 3 účinného   

od 14. 7. 2015, kedy došlo k opätovnému potvrdeniu uznesenia č. 49/2015 Zb. 

 

Účelom kontroly bolo zistiť stav plnenia prijatých uznesení súčasného obecného 

zastupiteľstva Obce Markušovce od posledného zastupiteľstva, t. j. od 15. 03. 2018 a skôr         

so zameraním na posledné uznesenia,  nesplnené uznesenia.  

V zmysle § 16, odst. 1 organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva 

a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad. 

Podľa § 16, odst. 2, bod d/ obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného 

zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Podľa § 16, odst. 3 prácu obecného úradu riadi starosta. 

 

 

OZ konané 27. 10. 2016 

 

Uznesenie č. 174/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
obstaranie návrhu Zmeny a doplnky 02 Územného plánu zóny Markušovce (ZaD 02 ÚPZ 

Markušovce) v lokalitách: 

1. Rozšírenie IBV v miestnej časti obce Markušovce za ulicou Komenského na parcele číslo 

EKN 580, katastrálne územie Markušovce. 

2. Miestna časť Oľšo na parcelách katastrálneho územia Markušovce – určenie územia na 

bývanie. 

3. Rozšírenie sietí pre výstavbu IBV, pre obyvateľov obce Matejovce nad Hornádom na 

pozemkoch katastrálneho územia Markušovce, parcelné čísla EKN 3447/4, EKN 3447/5, 

CKN 3395/6, EKN 3447/7. 

4. Zaktualizovanie súčasného stavu obce. 

Stav plnenia: Podľa informácií od p. Ing. Rimbalovej, územný plán bol už vyhotovený p. 

Burákom. Bol odovzdaný p. Hudzákovej, ktorá pripravuje zverejnenie a zabezpečenie 

oznámenia všetkým dotknutým na pripomienkovanie. Jedna verzia bude tiež zverejnená       

na našej webovej stránke. K pripomienkovaniu bude taktiež zvolané stretnutie s občanmi. 
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OZ konané 02. 03. 2017 

Uznesenie č. 213/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
prevod časti pozemku EKN 92435 – orná pôda o celkovej výmere 1446 m2, zapísanej na LV 

1349, v podiele 11/12, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 11/2014 ( 

vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 27.10.2016 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 10.11.2016), novovytvorené pozemky 

CKN 419/2 o výmere 29 m2 a CKN 429/7  o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria v 

podiele 11/12, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva Jána Tomku nar. 

22.1.1951 a manželky Boženy Tomkovej, rod. Kroščenová, nar. 14.4.1951, obidvaja trvale 

bytom Jareček 82/22, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Od poslednej kontroly nenastala žiadna zmena.  

 

Uznesenie č. 215/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:        
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Markušovce pozemku CKN 1111 – 

záhrady o celkovej výmere 279 m2 a pozemku CKN 1112–zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere 241m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa 

Geometrického plánu č.  23/2016  (vyhotoveného Geodézia Spiš - Ing. Novák F., dňa 

20.6.2016 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 

7.7.2016), novovytvorená parcela CKN 1111/1 o výmere 206 m2, druh pozemku záhrada, 

CKN 1111/2 o výmere 73 m2, druh pozemku záhrada,  CKN 1112/1 o výmere 186 m2, druh 

pozemku  zastavané plochy, CKN 1112/2 o výmere 55 m2, druh pozemku  zastavané plochy,  

v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Jozefa Kopnického nar. 

15.1.1966, trvale bytom Železničná 196/15, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy stále nedošlo.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo  z 18. 4. 2017 

Uznesenie č. 221/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:  
- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy   IROP-P     

-SC2.2.1-PZ-2016-1 za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

Markušovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným Programom 

rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

a spolufinancovanie neoprávnených výdavkov /ak budú relevantné/ do výšky 235.000,- Eur, 

- na par. Č. CKN 1800 kat. úz. Markušovce  

Stav plnenia: Po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s  

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zastúpení Košickým  VÚC bolo 

vyhlásené verejné obstarávanie. Bližšie informácie o výsledkoch verejného obstarávania sú 



  23. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

3 

 

uvedené v prílohe, ktorá bola zaslaná ako súčasť ku kontrole uznesenia k 22. správe na 

rokovanie OZ konané 15.3.2018. 

  

OZ konané 30. 5. 2017: 

Uznesenie č. 231/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
prevod časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, 

zapísanej na LV 1 v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 9/2017          

/vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 23.01.2017 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 30.01.2017 ), novovytvorené pozemky 

CKN 369/33 o výmere 207 m2 a CKN 369/34 o výmere 51 m2, druh pozemkov zastavané 

plochy a nádvoria v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva 

Mareka Pechu, nar. 16.01.1990, trvale bytom Jareček 105/57, 053 21 Markušovce 

a manželky Jaroslavy Pechovej, rod. Horváthovej, nar. 07.09.1992 trvale bytom Jareček 

71/10, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy naďalej zo strany kupujúcich nedošlo z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov.  

 

Uznesenie č. 233/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
predbežný zámer prenajať časť pozemku CKN 824 na zriadenie stánku slúžiaceho na predaj 

zmrzliny. 

Stav plnenia:. Uznesenie v riešení, zatiaľ nesplnené. 

 

Uznesenie č. 236/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
pripraviť návrh na nákup odpadových nádob – Kuka. 

Stav plnenia: Návrh nebol pripravený. Uznesenie naďalej nesplnené. 

 

 

OZ konané 27. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 239/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 237 989,40 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 11 

899,47 € 

- výšku 23 798,94 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Žiadosť bola predložená 28. 6. 2017. Odpoveď stále nemáme.  
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Uznesenie č. 242/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
Záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce ukladá: 

-opraviť údaje v záverečnom účte a po oprave ich zverejniť na internetovej stránke obce spolu         

s tabuľkovou časťou, vrátane rozpočtu ZšsMŠ do 31. 7. 2017 

- zverejniť stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu na internetovej stránke obce          

do 31. 7. 2017, 

- predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru zamestnancov obce k 30. 6. 2017 v súlade              

s prijatým rozpočtom na rok 2017 a jeho zmenami do najbližšie OZ, 

- doplniť organizačný poriadok a rámcové náplne jednotlivých referátov a tieto zverejniť      

na internetovej stránke obce do 30. 9. 2017, 

- zverejniť všetky interné predpisy obce na internetovej stránke obce, okrem bezpečnostnej 

smernice do 30. 9. 2017, 

- pripraviť do 30. 9. 2017 návrh nového štatútu obce a zásad hospodárenia s majetkom obce 

Stav plnenia: Uznesenie splnené čiastočne. Oproti predchádzajúcemu zisteniu z prijatých 

opatrení OZ k záverečnému účtu za rok 2016 nebolo zistené splnenie žiadnych iných opatrení, 

okrem vyhotovenia 3. verzie organizačnej štruktúry, ktorá bola predložená na poslednom OZ. 

 

OZ konané 24. 08. 2017 

Uznesenie č. 261/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 252/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku kultúrneho domu obce Markušovce v znení:  

v Čl. I, bod 1. doplniť na záver: „bez použitia súkromného ozvučenia a aparatúrných zostáv.“ 

v Čl. III. bod 1. Namiesto „sklad“ uviesť „pracovisko zamestnancov OcÚ.“ 

V Čl. V. bod 1. Namiesto „Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo 

neverejné podujatie, ktoré je spojené s hudobnou produkciou, sa môže konať do 22.00 hod.“ 

uviesť 

„Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo neverejné podujatie sa 

môže konať do 21.00 hod.“ 

Stav plnenia: Stav nezmenený. Na internetovej stránke obce, ani v prevádzkovom poriadku 

nachádzajúcom sa v budove kultúrneho domu naďalej nedošlo k zmene a oprave údajov 

týkajúcich sa platnosti daného dodatku, t.j . od opätovného potvrdenia uznesenia OZ zo dňa 

24. 08.2017. 

 

Uznesenie č. 264/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Nákup kompostérov       

v obci Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 84 376,80 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 4 

218,84 € 

- výšku 2 109,42 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Odpoveď k predloženej žiadosti zatiaľ nemáme. 
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Uznesenie č. 265/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Čiastočná rekonštrukcia Požiarnej 

zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 1 230,- €, 

- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná 

rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 450,- €, 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná rekonštrukcia 

Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ na základe výzvy Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru SR č. VII, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

zabezpečenie spolupráce s príslušnými členmi DHZ a koordinácia postupov pri riadení 

projektu, 

- výšku maximálnych predpokladaných výdavkov na realizáciu projektu vo výške 57 412,62 € 

s DPH, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 1 

500,- € a ostatné vlastné výdavky do výšky 25 912,62 €, a teda celkové vlastné predpokladané 

náklady do výšky 27 412,62 €, a 

- výšku 5 741,26 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov alebo prác naviac 

na základe nepredpokladaných okolností. 

Stav plnenia: V prvom kole žiadosť nebola schválená z dôvodu nesrávne zaslaných 

podkladov. Obec sa zapojila do 2. kola, odpoveď zatiaľ nemáme. 

 

 

OZ konané  28. 11. 2017 

Uznesenie č. 274/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada: 

predložiť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva nápravne opatrenia na odstránenie 

zistených závad na stavbách schody ku kostolu a oprava balkónov – bytovky Školská ul. 

Stav plnenia: Uznesenie nesplnené. Opatrenia podľa starostu obce nie je potrebné prijímať 

žiadne. 

 

 

OZ konané dňa 8.2.2018 

 

Uznesenie č. 279/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

1. Spracovanie a  vydanie monografie Obce Markušovce podľa predloženého návrhu v roku 

2019. 

2. Celkovú výšku rozpočtu maximálne 8800 €, s tým, že pre rok 2018 bude v rozpočte 

zálohová čiastka 4.000 € a zostávajúca čiastka 4.800 € sa presunie na rok 2019. 

3. Zabezpečovať spolufinancovanie aj z iných zdrojov o čo budú korigované celkové náklady 

diela. 

Stav plnenia: P. Fajgeľ zatiaľ poslal plán realizácie danej monografie na konzultáciu. 

Zmluvy zatiaľ neboli uzatvorené žiadne. 
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Uznesenie č. 282/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé 

trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 142/2017 (vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom 

GEONET, dňa 8.12.2017 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor, dňa 18.12.2017), novovytvorené parcely CKN 369/36 o výmere 51 m2, druh pozemku 

zastavané plochy v podiele 1/1 a CKN 375 o výmere 68 m2, zastavané plochy v podiele 1/1, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Boženy Pechovej, trvale bytom 

Jareček č. 105/57, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 € / m2. Dôvodom osobitného zreteľa je 

majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou stavbou domu. 

Stav plnenia: Zámer bol zverejnený 12. 3. 2018 na výveske obce, aj na internetovej stránke 

obce na pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 285/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. o súhlas k otvárke výhradného ložiska vápenca     

v dobývacom priestore, a 

odporúča 

zamestnancom Obecného úradu vypracovať súhlasné stanovisko k predkladanému projektu 

POPD a zahrnúť pripomienky obecného zastupiteľstva prednesené na tomto zasadnutí  

Stav plnenia: V čase kontroly sa nedalo zistiť, kto a či vôbec vypracoval súhlasné stanovisko 

za obec z dôvodu neprítomnosti zamestnancov. 

 

OZ konané dňa 20.2.2018 

 

Uznesenie č. 286/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na nehnuteľnostiach 

zapísaných na LV 1, kat. územie Markušovce a to parcelné číslo CKN 3483/1 a CKN 3483/2 

pre vybudovanie NN prípojky a OEZ pre spoločnosť URBAN Development, s.r.o., Sadová 

2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves za jednorazovú odplatu 350,00 EUR. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná zatiaľ len spoločnosťou Urban Development, s.r.o., 

Spišská Nová Ves. Uznesenie splnené čiastočne. 

 

Uznesenie č. 287/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o dotáciu v rámci národného projektu Podpora rozvoja športu na rok 

2018 pre projekt: „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi v obci 

Markušovce – časť Jareček“, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 60.000 €, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 

2.000 € 

- výšku 20.000 € na financovanie dodatočných výdavkov okrem dotácie. 

Stav plnenia: Žiadosť bola podaná, čaká sa na odpoveď. 
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Uznesenie č. 288/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Markušovce na rok 2018 ako vyrovnaný 

Príjem: 

Bežný príjem 1 626 628,00 € 

Kapitálový príjem 0,00 € 

Hmotná núdza 133 500,00 € 

Príjem celkom 1 760 128,00 € 

 

Výdaj: 

Bežný výdavok 1 626 628,00 € 

Kapitálový príjem 0,00 € 

Hmotná núdza 133 500,00 € 

Výdavky celkom 1 760 128,00 € 

 

Stav plnenia: Schválený rozpočet bol po schválení zverejnený v tabuľkovej podobe na inter-

netovej stránke obce. Dátum zverejnenia nie je známy. Tento bol po schválení zaslaný aj e-

mailom poslancom OZ a HK. Schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty     

na nasledujúce roky viacročného rozpočtu  v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, § 12, odst.4 je obec povinná poskytnúť do rozpočtového 

informačného systému ministerstva financií v lehote najneskôr do 20 kalendárnych dní odo 

dňa schválenia rozpočtu orgánom obce. Táto lehota uplynula 11. 3. 2018. V danej lehote 

schválený rozpočet nebol do systému nahlásený. K nahláseniu do systému RIS-am došlo 

po zákonnej lehote v piatok 16. 3. 2018. 

Schválený rozpočet za ZsMŠ Markušovce nie je v súlade  s údajmi za originálne 

kompetencie celkom uvedené v rozpočte obce na rok 2018. Rozdiel tvorí suma 34. 200,- 

Eur, ktorý je potrebné čo najskôr opraviť a dať do súladu s rozpočtom obce. 
 

Uznesenie č. 289/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2018 

Bežné príjmy : 3 348 583,93 €  

Bežné výdavky : 2 875 561,66 € 

Kapitálové príjmy : 1 186 710,00 €  

Kapitálové výdavky : 4 601 670,00 € 

Finančné príjmové operácie : 3 056 015,59 €  

Finančné výdavkové operácie: 114 077,89 € 

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

Príjmy celkom : 7 591 309,55 €  

Výdavky celkom : 7 591 309,55 € 

Schválený rozpočet je vyrovnaný. 

 

2. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

berie na vedomie 

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2019 – 2020 
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Rok 2019 

Bežné príjmy : 3 357 441,00 €  

Bežné výdavky : 2 896 081,90 € 

Kapitálové príjmy : 5 000,00 €  

Kapitálové výdavky : 850 400,00 € 

Finančné príjmové operácie : 470 500,00 €  

Finančné výdavkové operácie: 86 459,10 € 

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

Príjmy celkom : 3 832 941,00 €  

Výdavky celkom : 3 832 941,00 € 

Rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný. 

 

Rok 2020 

Bežné príjmy : 3 471 905,00 €  

Bežné výdavky : 2 963 996,15 € 

Kapitálové príjmy : 5 000,00 €  

Kapitálové výdavky : 6 000,00 € 

Finančné príjmové operácie : 22 500,00 €  

Finančné výdavkové operácie: 29 488,00 € 

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

Príjmy celkom : 3 499 405,00 €  

Výdavky celkom : 2 999 484,15 € 

 

Stav plnenia: Schválený rozpočet bol po schválení zverejnený v tabuľkovej podobe na inter-

netovej stránke obce. Dátum zverejnenia nie je známy. Tento bol po schválení zaslaný aj e-

mailom poslancom OZ a HK. Schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty     

na nasledujúce roky viacročného rozpočtu  v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, § 12, odst.4 je obec povinná poskytnúť do rozpočtového 

informačného systému ministerstva financií v lehote najneskôr do 20 kalendárnych dní odo 

dňa schválenia rozpočtu orgánom obce. Táto lehota uplynula 11. 3. 2018. V danej lehote 

schválený rozpočet nebol do systému nahlásený. K nahláseniu do systému RIS-am došlo 

po zákonnej lehote v piatok 16. 3. 2018.. Schválený rozpočet na rok 2018 obsahuje chyby 

týkajúce sa školských výdavkov – zostatku z minulého roka týkajúceho sa normatívnych 

výdavkov, ktoré boli zapojené do príjmov, ale neboli zapojené do výdavkov. Základná škola 

ich mohla minúť do konca februára v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, § 26, odsk. 4, alebo ich musíme vrátiť.  Keďže rozpočet je 

schválený ako vyrovnaný, je potrebné navrhnúť zníženie niektorých iných výdavkov 

a upresniť sumu zostatku z minulého roka+doplniť údaje týkajúce sa zostatku  na 

mimorozpočtových účtoch školy týkajúce sa stravy, sociálneho fondu, ktoré sa od roku 2018 

zapájajú do rozpočtu, keďže sa už budú rozpočtovať.   

 

 

 

Markušovce 21. 03.2018 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 
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