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           19. 

 

Bod programu: 

 

Návrh na 2. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce na rok 2018  

 

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 – 50 J    +  11 850,00 €     

 

 

Bežné výdavky 
ZŠ – stravné  +  112 000,00 € 

Transfer pre školstvo -                9 150,00 €  

0620  111  6...  50 J Mzdy + odvody, náradie   +  11 850,00 €    

 



Finančné operácie   

 

Príjmy 
Čerpanie z RF +  46 260,00 € 

 

 

Kapitálové výdavky 
 

  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 € 

 

 

 

B. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom 

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

b). 

 

 
 

Bežné výdavky 

 
0320    41  634002 PO – servis a údržba                                          - 100,00 € 

0451    41  633006 Materiál: kam.drť – ul. Brezové a Za tehelňou - 18 000,00 € 

0510    41  637004 Odvoz a likvidácia KO - 10 000,00 € 

10201  41  642007 Príspevok Katolíckej charite - 18 571,29 € 

 

 

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

0111    41  637005 Kastrácia psov + 10 000,00 € 

0320    41  637005 PO Lekárske prehliadky + 100,00 € 

0443    41  611       Mzdy – stav. úrad  + ŽP + 2 157,00 € 

0443    41  62         Odvody + 754,00 € 

0451    41  635006 Údržba miestnej kom. Ul. Brezová a Za tehel.  +  18 000,00 € 

0520    41  611       Mzdy – nakladanie s odpadovými vodami + 2 570,00 € 

0520    41  62         Odvody + 900,00 € 

0620    41  6..         50 J Mzdy, odvody, stravovanie, sf + 4 500,00 € 

0630    41  611       Mzdy – nakladanie s odpadovými vodami + 2 290,00 € 

0630    41  62         Odvody + 800,00 € 

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

ZŠ – stravné  +  0,29 € 

 

 

 

 

 

 



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 prijala jedného pomocného pracovníka 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. Obec navrhuje navýšiť túto položku o jedno pracovné miesto. 

 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. 

Ďalší nákup pozemkov je redmetom zmluvy  o zriadení vecného bremena 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami SR – Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava a Obcou Markušovce bude zriadené vecné bremeno, na základe ktorého 

sa budúci povinný z vecného bremena  ako výlučný vlastník nehnuteľnosti 

evidovaných na LV č. 356 a 1620 v k. ú. Markušovce, obec Markušovce, 

pozemkov parciel registra „C“ č. 1725/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej 

výmere 99436 m2,   „E“ č. 93264/3, záhrady o celkovej výmere 5090 m2 a „E“ č.  

3264/1,  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5016 m2, z a v ä z u j e  

strpieť za účelom realizácie, užívania a udržiavania stavebných  objektov 

„Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J, Nepomuckého (Štofan), Markušovce“ 

a „Rozšírenie vodovodu ul. SV. J, Nepomuckého  + časť Hamrisko, Markušovce“, 

právo výstavby, prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky 

parciel registra „C“ č. 1725/5,  „E“ č. 93264/3, a „E“ č.  3264/1,   v rozsahu 

stanovenom projektovou dokumentáciou na stanovenie rozsahu vecného bremena 

práva výstavby, prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami. 

Z dôvodu, že ide o trvalé obmedzenie vlastníckeho práva zaťažených pozemkov je 

navrhnutá odplata vo výške stanovenej tabuľkou, ktorá je súčasťou „Zápisu 

z rokovania...“. 

Na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou preukáže 

budúci oprávnený vzťah k dotknutým pozemkom v rámci vodoprávneho konania 

požaduje  budúci povinný uhradiť zálohu vo výške 30 % z celkovej odplaty t. j. 

2826 Eur bez DPH 

 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. 5.  

 Kastrácia psov – viď bod č. 15. 

 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  20. 06. 2018                                            Marek     V i r á g  

                                                                                                   starosta obce 

 

 

Prílohy: 

 

- č. 1 Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce – príjem, výdaj, prehľad 

- č. 2 50j – podpora rozvoja miestnej     a regionálnej zamestnanosti 

- č. 3 BANE – verejná dražba  

- č. 4 Dôvodová správa – stavebný úrad 

 

 

 

 

 


