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           17. 

 

Bod programu: 

 

Návrh na 2. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018 a výhľadového rozpočtu   

Obce Markušovce na rok 2019 

 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

 
V súlade s  § 14 zákona ods. 2   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

 

A. povolené  prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov podľa  podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c) 

 

Bežné príjmy 
Stravné ŠJ + 112 000,00 € 

Transfer pre školstvo -                9 150,00 €  

312 ÚPSVaR – MOS a podpora reg. a miestnej zamestnanosti   +  33 150,00 €     

 

 

Bežné výdavky 
ZŠ – stravné  +  112 000,00 € 

Transfer pre školstvo -                9 150,00 €  

0620  111  6...         Mzdy + odvody, náradie   +  46 240,00 €    



Kapitálové príjmy 
322 Environmentálny fond - elektromobil + 28 500,00 € 

 

Kapitálové výdavky 
111 714001 Elektromobil  + 28 500,00 € 

  41 714001 Elektromobil – 5 % spoluúčasť + 1 500,00 € 

  41 714004 Traktor + 18 500,00 € 

  41 713003 Výdajnik vody na čipové karty +  12 500,00 € 

  41 714004 Cisterna na prevoz pitnej vody +  7 260,00 € 

  41 711001 Nákup pozemkov + 3 500,00 € 

  41 714004 Fekal    (6000 l) + 4 500,00 € 

 

 

Finančné operácie   

 

Príjmy 
Čerpanie z RF +  47 246,00 € 

 

 

B. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky  podľa § 14, odst. 2, písmeno a), 

b). 

 

 
Kapitálové  výdavky 
            41 717       Výstavba KC v obci Markušovce - 45 000,00 € 

 

Bežné výdavky 
10201  41  642007 Príspevok Katolíckej charite - 15 200,29 € 

0320    41  634002 Servis a údržba - 100,00 € 

0451    41  633006 Materiál: kam.drť – ul. Brezové a Za tehelňou - 15 000,00 € 

 

0111    41  637003 Webová stránka obce + 4 000,00 € 

0111    41  637005 Kastrácia psov + 10 000,00 € 

0320    41  637005 Lekárske prehliadky + 100,00 € 

0443    41  611       Mzdy – stav. úrad  + ŽP + 4 313,00 € 

0443    41  62         Odvody + 1 250,00 € 

0451    41  635006 Údržba miestnej kom. Ul. Brezová a Za tehel.  +  15 000,00 € 

0451    41  635006 Údržba miestnej kom. Ul. Brezová a Za tehel.  +  5 000,00 € 

0520    41  611       Mzdy – nakladanie s odpadovými vodami + 5 140,00 € 

0520    41  62         Odvody + 1 800,00 € 

0560    41  633006 Náhradná výsadba + 8 100,00 € 

0620    41  6..         Mzdy, odvody, stravovanie, sf + 11 930,00 € 

 

0630    41  611       Mzdy – nakladanie s odpadovými vodami + 4 580,00 € 

0630    41  62         Odvody + 1 601,00 € 

0810    41  633006  Svetelná tabuľa 150x100x3 cm + 600,00 € 

ZŠ – stravné  +  0,29 € 



 

r. 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Berie na vedomie 

 

Návrh na 2. zmenu  výhľadového rozpočtu   Obce Markušovce na rok 2019 

 

Bežné príjmy 
312 ÚPSVaR – MOS a podpora reg. a miestnej zamestnanosti   +  54 060,00 €     

 

 

Bežné výdavky 
0620 111   6...   MOS a podpora reg. a miestnej zamestnanosti   +  40 970,00 €     

0620   41   6...   MOS a podpora reg. a miestnej zamestnanosti   +  8 400,00 €     

 
 

Finančné operácie  

Príjmy 

Čerpanie z rezervného fondu  + 5 246,00 €  

 

 

Dôvodová správa 
 

 ZŠ s MŠ - stravovanie: zmena je dôsledok zmien od 01. 01. 2018  postupu 

účtovania ŠJ 

 ZŠ s MŠ - nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR na lyžiarsky kurz 

neboli vyčerpané. Tieto finančné prostriedky sa vrátia v plnej výške na účet  MV 

SR. 

 Obec plánuje prijať  8 Iných pomocných pracovníkov (§54) - dohľad na 

bezpečnosť a majetok občanov na uliciach so zvýšeným výskytom výtržností, 

poškodzovania majetku občanov a organizácii a udržiavania poriadku na zverenej 

časti obce spojené s čistením verejných priestranstiev na zverenom úseku obce.  

 Taktiež obec plánuje prijať 7 pomocných pracovníkov na dobu 9 mesiacov  (50J) – 

čistenie, kosenie a údržbu verejných priestranstiev. Pomocné stavebné práce pri 

údržbe budov, pamiatkových objektov, komunikácií, chodníkov a iných stavieb vo 

vlastníctve obce.  

 Environmentálny fond – elektromobil: viď bod č. 13. Maximálna výška nákladov 

je 30 000,00 pričom obec hradí z tejto sumy 5 %. V tejto hranici sú na dnešnom 

trhu minimálne štyri značky elektromobilov. Pri obstarávaní sa bude brať ohľad na 

dojazd, výbavu a záruku na dané vozidlo. Nabíjacia stanica nie je potrebná. 

V garáži je prívod elektrickej energie na 400 V/16A, čo po namontovaní zásuvky 

a prepäťovej ochrany plne postačuje. 

 Nákup pozemkov: Obec navrhuje navýšiť položku  717 0001 – nákup pozemkov na 

obstaranie pozemkov formou dražby. Organizátor dražby – BANE  Sp. Nová Ves, 

š.p.  v likvidácii, Štefánikovo námestie č. 4, 052 54 Spišská Nová Ves viď príloha 

č. 3. 



 Stavebný úrad – obec navrhuje navýšiť rozpočet na úseku územného rozhodovania 

a stavebného poriadku v spojení s vykonávaním činnosti na úseku   ŽP – viď 

príloha č. 4. 

 Internetová stránka a internetové služby Obce Markušovce – obec navrhuje 

rozpočtovať finančné prostriedky – viď bod programu č. 4.  

 Kastrácia psov – viď bod č. 12. 

 Obec navrhuje  navýšiť  položku do rozpočtu na  rok 2018                                                                    

na náhradnú výsadbu stromov, ktorá je určená rozhodnutiami vydanými Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, odborom starostlivosti o životné prostredie, so sídlom 

Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves pod č. OU-SN-OSZP-

2016/011781 a OU-SN-OSZP-2016/011782 zo dňa 18. 11. 2016. Bližšie 

informácie poskytne p. Ing. Rimbalová priamo na OZ.  

 Právo na vodu a sanitáciu je základné ľudské právo, garantované Ústavou SR 

a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Obec má ako prevádzkovateľ 

vodovodu povinnosť zabezpečiť vybudovanie a prevádzkovanie verejného 

vodovodu a kanalizácie a zabezpečiť obyvateľom zásobovanie pitnou vodou 

a odvádzanie odpadových vôd. Pretrvávajúci stav v niektorých častiach obce je 

protizákonný, rovnako ako neplnenie samosprávnych úloh obce týkajúcich sa 

základných životných podmienok jej obyvateľov. Okrem porušovania základných 

ľudských práv obyvateľov obce hrozia obci v prípade neodstránenia 

protizákonného stavu aj iné sankcie, z ktorých najvážnejšia sa môže podľa zákona 

vyšplhať až do výšky 332 tis. €.  

Aj na základe sťažností občanov z minulých zastupiteľstiev bol vypracovaný 

projekt a začaté stavebné konanie pre výstavbu prípojky a výdajného miesta vody 

v časti Hamrisko a pripravuje sa dostavba vodovodu do časti Štofan. Dané riešenie 

je najvhodnejšie aj z hľadiska motivácie obyvateľov na vysporiadanie si 

vlastníckych vzťahov k ich nehnuteľnostiam. 

 Obec plánuje zakúpiť  Fekal – potreba zabezpečenia vozidla na odvoz žumpového 

odpadu vychádza zo zákonnej povinnosti zabezpečovateľa odvozu odpadu a taktiež 

potreby občanov, ktorí sa opakovane sťažujú na nedostatok dodávateľov týchto 

služieb v okolí. Zároveň sa odstráni potreba dodávateľa týchto služieb pre obec, 

a taktiež po vybudovaní hlavnej ČOV bude možné tento odpad likvidovať priamo 

v nej, a tým sa ušetria náklady spojené s vývozom tohto odpadu mimo 

Markušoviec. Vyťaženosť súpravy traktor+fekal bude doplnená využitím traktora 

na iné obecné služby, v ktorých aktuálny vozový park nepostačuje alebo bude jeho 

vyťaženosť optimálnejšia (napr. zimná údržba, kosenie, vývoz odpadu, vyššia 

dostupnosť v teréne ako Fuso). 

 Na pokrytie kapitálových výdavkov,  obec navrhuje čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu.  

 

V Markušovciach  16. 05. 2018                                            Marek     V i r á g  

                                                                                                   starosta obce 

 

Prílohy: 

- č. 1 Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce – Príjem, Výdaj, Prehľad 

- č. 2 § 54 v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ + § 50j – podpora rozvoja miestnej  

         a regionálnej zamestnanosti 

- č. 3 BANE – verejná dražba  

- č. 4 Dôvodová správa – stavebný úrad 

- č. 5 Náhradná výsadba stromov – Rozhodnutie OÚ SNV ŽP  



 

 

 

 

 

 


