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Návrh 4.zmeny rozpočtu obce Markušovce na rok 2015 
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. 
 
Obsah materiálu: 
 
Úpravami v zmysle navrhovaných zmien dôjde  k ovplyvneniu súčasného schváleného 
objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov na prebytkový rozpočet obce Markušovce. 
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň  premietnuté aj do zmien v programovom 
rozpočte pre rok 2015.Navrhujeme prevod prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 
94731 Eur na vykrytie  kapitálového výdavku pri prestavbe TJ šatne Slovan Markušovce.  
 
Z dôvodu investovania k dnešnému dňu veľkého objemu finančných prostriedkov na 
výstavbu TJ šatne , ktoré boli použité a vyčerpané vo výške 12 869,38 Eur  a v súčastnosti 
hrozí v prípade nedokončenia  tejto začatej  investície k znehodnoteniu stavby. 
 
Jestvujúcu hrubú stavbu je potrebné v čo  najkratšom čase zastrešiť, aby sa minimalizovali 
finančné straty.  Ďalej navrhujeme presunúť 3500 Eur z plánovaného nákupu pozemkov, 
ktoré boli rozpočtované pri realizácii stavby ČOV a prerozdeliť ich v pomere 1000 Eur 
a 2000Eur na šlolenia a členské príspevky, nakoľko sa v dohľadnej dobe nezrealizuje nákup 
pozemkov k spomínanej stavbe. Je to obnos, ktorý výrazne neovplyvní spomínaný projekt 
a pomôže vykryť prostriedky, ktoré potrebujeme dopÍniť k bežnému vzdelaváciemu chodu 
OcÚ. Pôvodný zámer navýšenia zábradlia a dlažby Kultúrného domu bol podcenený. 
Prieskum trhu ukázal, že je potrebné navýšenie zábradlia o 1450 Eur a dlažby o 500 Eur. 
Dlažba z rozpočtu pozemkov a zábradlie z prebytku energii. 
 

1. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú zo sumy 103 060 Eur na 197791 Eur 
5. Bežné výdavky sa znižujú z 878642 Eur na 854 142 Eur o 24 500 Eur 
6. Kapitálové výdavky sa zvyšujú  z 309990 Eur na 429 221 Eur o 119 231Eur 
 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach schvaľuje 4.zmenu rozpočtu obce Markušovce ako 
celok  



 
               Bežné príjmy :                                         2 584 384 Eur 
               Kapitálové príjmy :                                            300 Eur 

Príjmové finančné operácie:                   197 791 Eur 
Spolu príjmy:             2 782 475  Eur     
      
Bežné výdavky: 854 142 Eur   
Kapitálové výdavky: 429 221 Eur  
Výdavkové finančné operácie: 35 096 Eur 
Spolu výdavky: 1 318 459 Eur 
 
Saldo bežného rozpočtu: 1 730 242Eur 
Saldo kapitálového rozpočtu: -428 921 Eur 
Saldo finančných operácií: 162 695 Eur 
Celkové saldo rozpočtu: 1 464 016 Eur 

 
 
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach schvaľuje 4.zmenu rozpočtu obce Markušovce ako 
celok podľa prílohy č. 
 
Materiál :  
Príloha č. Návrh rozpočtu obce Markušovce na rok 2015 4..zmena 
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V Markušovciach dňa 8.9.2015 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


