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Materiál na rokovanie  

44.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  Obce 

Markušovce 

Dňa: 5.5.2022 

 

 

Bod programu číslo:  

 

                 13. 

 

 

Bod programu: 

 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

Lucia Gerdová 

samostatný odborný referent 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Zmeny rozpočtu   

 

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, povolené prekročenie a  viazanie 

výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií   podľa § 14, 

ods. 2, písm. b), c), d). 

Bežné príjmy 
 

212...     41 Vecné bremeno /inžinierske siete                                             +     5 000,00 €  

292006  72 Z náhrad z poistného plnenia KP / POŽIAR             +   40 000,00 € 

312      111 ÚPSVaR – aktivačná činnosť               +   50 000,00 € 

312      111 MŠ – inklúzia                 +   86 000,00 € 

312      111 MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov            + 214 648,00 €  

312      111 CO – mimoriadna situácia POŽIAR              +     5 000,00 € 

312  11UA CO – Ukrajina                 +   16 000,00 € 



S p o l u            416 648,00 € 

 

 

Príjmy – finančné operácie 
 

ZŠ s MŠ – nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka   +         500,00 € 

S p o l u                  +         500,00 €   

 

 

PRÍJMY SPOLU                 +  417 148,00 €  

 

 

 

Bežné  výdavky 
 

0111 6....         41  Vysporiadanie pozemkov/spoluúčasť   +      11 298,00 €

           

0111 6...          41 Neoprávnené výdavky - financovanie                +      20 000,00 € 

0111 6...        111 Vysporiadanie pozemkov     +    214 648,00 € 

0220 6...    11UA UKRAJINA      +      16 000,00 €  

0320 637004   41 Všeobecné služby                             +        2 000,00 € 

0510 633003   41 Telekomunikačná technika-fotopasce              +        1 000,00 € 

0412 62...        41 Odvody – vlastné zdroje     +        3 020,00 € 

0412 61...      111 Mzdy – cudzie zdroje     +      23 585,00 € 

0620 611 + 62.   Mzdy + odvody  - cudzie zdroje    +      16 415,00 € 

0620 633...  Náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál –vlastné zdroje+        7 000,00 € 

0620 633...  Náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál –cudzie zdroje +        3 000,00 € 

0660 6...        111 Mimoriadna situácia POŽIAR    +        5 000,00 € 

0660 635006   41 Údržba – bytovky Školská       +       5 500,00 €  

0660 637004   41 Revízia plynových zariadení     +       2 200,00 € 

0840 633013   41 Digitálny cintorín - licencia                                      +       2 700,00 € 

0911 6..         111 + 41 MŠ – inklúzia  /naše +cudzie zdroje                         +     91 863,00 € 

S p o l u                         425 229,00 €

  

 

 

KAPITALOVÉ VÝDAVKY 
 

716  0451 PD – dopravné značenie v obci     +         2 000,00 € 

716  0520 GP na zriadenie vecného bremena pre stavbu ČOV a kanal.      +         3 927,00 € 

717002 0630  41 Rekonštrukcia elektriny-VODOJEM                +         3 000,00 €     

717002 0660  76 Rekonštrukcia bytovky Jareček    +       40 000,00 € 

 S p o l u                    +       48 927,00 € 

 

 

VÝDAVKY SPOLU                                                              482 271,00 € 
 

 

 



ZŠsMŠ - výdavky 
          

Bežné výdavky 
ZŠ s MŠ – projekt – Spolu múdrejší                                                            +          1 000,00€ 

 

Finančné operácie - výdavky 
 

ZŠ s MŠ -  nevyčerpané finančné prostriedky z predchádz. roka/strava +       44 111,90 € 

ZŠ s MŠ -  nevyčerpané finančné prostriedky z predchádz. roka  +       41 666,08 € 

S p o l u         +       86 777,98 €

      

 

 

DOVODOVÁ SPRÁVA 

 

BEŽNÉ PRÍJMY 

 

212...  41 Vecné bremeno – inžinierske siete  

- príjem je potrebné narozpočtovať, nakoľko  predstavuje jednorazovú odplatu vo výške 10,00 

Eur/m2, vyčíslenú podľa geometrických plánov na určenie vecného bremena týkajúcich sa 

inžinierskych sietí (uloženie zemného elektrického kábla NN).  Bližšie informácie (parcely 

a mená)  poskytne p. Ing. Šteinerová. 

 

292006 72  Z náhrad z poistného plnenia (komunálna poisťovňa) 

- na základe poistenia bytoviek v osade Jareček nám Komunálna poisťovňa preplatí určitú 

čiastku vzniknutej škody, ktorá vznikla požiarom bytovky v osade Jareček. 

 

312...  111  ÚPSVaR – aktivačná činnosť  

- obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na základe uzavretých zmlúv s ÚPSVaR  

nám preplácajú 85 % celkovej ceny práce, materiál,  ochranné pracovné prostriedky a náklady 

na odvoz a likvidáciu  KO. 

 

312...  3AC1, 3AC2 MŠ  - inklúzia 

-na základe uzatvorenej zmluvy s MV SR – Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a obcou v rámci implementácie Národného projektu „NP PRIM II.-projekt inklúzie 

v MŠ“ nám MV SR prepláca vynaložené náklady. 

 

312... MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

-podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci 

Markušovce – projekt. 

 

312... CO – mimoriadna situácia POŽIAR 

- refundácia nákladov počas mimoriadnej situácie pri požiari obecných nájomných bytov. 

 

312... CO – UKRAJINA 

- refundácia ubytovacích nákladov občanom Obce Markušovce, ktorí poskytli ubytovanie 

utečencom z Ukrajiny v dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným 

konfliktom na Ukrajine.  Tieto finančné prostriedky sú narozpočtované  do 30. 06. 2022.  

 

 



Nevyčerpané finančné operácie ZŠsMŠ 

- podľa skutočnosti je potrebné navýšiť narozpočtované finančné prostriedky, ktoré neboli 

vyčerpané z predchádzajúceho roka. 

 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

 

 0111 6...... Vysporiadanie pozemkov/spoluúčasť – cudzie zdroje + vlastné zdroje   

-vysporiadanie pozemkov v osade Jareček v rámci projektu „ Podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce. 

Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312050BCY7       Kód výzvy: OPLZ-PO5-2020-4 

-povinné spolufinancovanie na základe výsledkov finančnej analýzy – min.5% rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, schválené uznesením č.176/2021 zo dňa 

22.4.2021. 

 

0220 6... Ukarajina 

- refundácia ubytovacích nákladov občanom Obce Markušovce, ktorí poskytli ubytovanie 

utečencom z Ukrajiny v dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným 

konfliktom na Ukrajine.  Tieto finančné prostriedky sú narozpočtované  do 30. 06. 2022.  

 

0320 637004 Všeobecné služby – revízia hasiacich prístrojov 

- obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky z dôvodu: 

   - poškodenia a potrebnej výmeny  3ks hydrantov v obci Markušovce   

   -odstránenia závad, ktoré boli zistené pri  pravidelnej revízii hasiacich prístrojov (Bytovky- 

na ulici Školská) 

 

0510 633003 Telekomunikačná technika-fotopasce  

-v lokalite Brezová ulica-Za tehelňou a Hajc, vzniká čoraz väčšie množstvo čiernych skládok, 

kde nezistení občania vyvážajú stavebný aj komunálny odpad. Nakoľko nie je možné zistiť 

vinníkov a jediným možným riešením je monitorovanie priestoru fotopascami a odhalených 

vinníkov pokutovať podľa platných zákonov. Zároveň sa tieto priestory označili výstražnými 

tabuľami.  Preto je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky na zakúpenie 5ks, ktoré budú 

namontované na ulici Brezová- 3ks,   na ulici Sv.J.Nepomuckého – 1ks a na ulici Banícka – 

1ks. 
 

 

0412 + 0620  6...   111  ÚPSVaR – aktivačná činnosť  

- obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na základe uzavretých zmlúv s ÚPSVaR  

nám preplácajú 85 % celkovej ceny práce, materiál,  ochranné pracovné prostriedky a náklady 

na odvoz a likvidáciu  KO. 

 

0660  6...   111  Mimoriadna situácia POŽIAR 

- refundácia nákladov počas mimoriadnej situácie pri požiari obecných nájomných bytov. 

 

0660 635006 41  Údržba – bytovky Školská  

-navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky na údržbu bytoviek na ulici Školská. 

V bytovkách bola vykonaná revízia plynových zariadení, kde boli zistené závady, ktoré je 

potrebné ihneď odstrániť. Taktiež je potrebné vymaľovať spoločné priestory a to hlavne 



z hygienických dôvodov. Finančné prostriedky nám nepostačujú na  pokrytie fakturačných 

nákladov.  

 

0840 633013 41 Digitálny cintorín   

-súčasný stav evidencie cintorína, hrobových miest a nájomných zmlúv je zastaraný 

a neprehľadný. Ručne vedená evidencia kariet, zošitov a mapy cintorína neumožňujú dôkladný 

prehľad a zadávanie nových údajov ani prepojenie nájomných zmlúv a hrobových miest. 

Ďalším nedostatkom je problematické zisťovanie neuhradených nájmov, zmapovanie voľných 

hrobových miest, prípadne rezervácii .Diogitalizácia cintorína by všetky negatíva súčasného 

stavu vyriešila. Navyše by si aj občania vedeli pozrieť grafické  a fotografické rozmiestnenie 

hrobových miest. Navrhujeme narozpočtovať o navrhovanú čiastku do rozpočtu. 

 

 

0911 MŠ  - inklúzia 

-na základe uzatvorenej zmluvy s MV SR – Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a obcou v rámci implementácie Národného projektu „NP PRIM II.-projekt inklúzie 

v MŠ“ nám MV SR prepláca  náklady. 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

 

716  0520 41    Geometrický plán na zriadenie vecného bremena 

-vzhľadom k ukončeniu stavby je potrebné s dotknutými vlastníkmi stavby ČOV a kanalizácia 

Markušovce III. etapa pristúpiť k vysporiadaniu pozemkov so zápisom vecných bremien na 

príslušnom katastri nehnuteľnosti.  

 

716 0451 41   Projektová dokumentácia –dopravné značenie v obci 

- prepracovanie projektu celého dopravného značenia v obci Markušovce formou nového 

projektu podľa vyhlášky č.30/2022. 

 

717002 0630 41 Rekonštrukcia elektriny-VODOJEM   

-na základe vyjadrenia revízneho technika p. Pramuku, je potrebná rekonštrukcia elektrického 

vedenia na hlavnom rezerváry – VODOJEME z dôvodu havarijného stavu. Navrhujeme  

narozpočtovať tieto finančné prostriedky v plnej výške. 

 

 

 

 

  

 

                            

 

V Markušovciach  27. 04. 2022                                             Marek     V i r á g 

                                                                                                    starosta obce  

 

 

 

Prílohy: č.  1 Návrh  na 1. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce  2022 

                 

               


