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                    14. 

                  

 

 

Bod programu: 

 

Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020 

 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

Ing. Klára Rimbalová 

stavebný úrad 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Zmeny rozpočtu   

 

A. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácii podľa § 14 ods.2,písm. d) 

 

 

Finančné operácie príjmy 

 

454001          46 Čerpanie z RF  +    124 563,00 € 

453             131J ZŠ s MŠ zostatok finančných prostriedkov z  

                           predchádzajúceho  obdobia – stravne                                +      19 146,16 € 

 

S p o l u        143 709,16 €

  

 

 

 

 

 

 



B. Povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a  viazanie 

výdavkov   podľa § 14, ods. 2, písm. b), c),  

Bežné príjmy 

 

134001 41 Dobývací priestor       +            310,00 € 

312     111 ÚPSVaR – aktivačná činnosť     +       53 300,00 € 

312     111 MŠ – inklúzia       +       37 000,00 € 

 

S p o l u                  90 610,00 €  

 

 

Bežné výdavky 

 

0111 635009 41  Softvér Dataland      +       10 000,00 € 

0111 637005 41  Služby externého manažmentu    +         1 500,00 € 

0111 637005 41  Súd – trovy konania     +         6 830,00 € 

0111 637029 41  Manka a škody      +         3 091,00 € 

0112 637035 41  Zrážková daň/banka     +   100,00 € 

 

0220 62.......  41  COVID – odvody      +         7 915,00 € 

0220 633006 41  COVID  - materiál      +       51 650,00 € 

0220 637004 41  COVID – šitie rúšok     +       54 102,00 € 

0220 637004 41  COVID - / PZ      +       28 806,00 € 

 

0320 633007 41  PO – materiál      +            100,00 € 

 

0412 611       41  Mzdy       + 4 700,00 € 

0412 62.......  41  Odvody       + 1 700,00 € 

0412 611     111  Mzdy       +        23 200,00 € 

0412 62...... 111  Odvody                                                                             +          8 100,00 €               

637006  41  Lekárske prehliadky                                                                 +             150,00 € 

0412 637014  41  Stravovanie      +    700,00 € 

0412 637015  41  Úrazové poistenie       +             910,00 €  

 

0620 611       41  Mzdy       + 3 100,00 € 

0620 62.......  41  Odvody       + 1 100,00 € 

0620 611     111  Mzdy       +        11 850,00 € 

0620 62.....  111  Odvody       + 4 150,00 € 

0620 633004 41  Náradie       +          3 000,00 €    

0620 633006 41  Všeobecný materiál     +        12 000,00 € 

0620 633010 111 Pracovné odevy      + 3 000,00 € 

0620 637014  41  Stravovanie      +    350,00 € 

0620 637016  41  Prídel do sod. fondu     +             500,00 €  

 

0630 633006  41  Materiál – vodomery     +        39 900,00 € 

 

0830 637004  41  Vydanie knihy obce      +        21 506,00 € 

 

0911 611      111  Mzdy       +        27 400,00 € 



0911 62....... 111  Odvody       + 9 600,00 € 

0911 633006  41  Materiál       +            500,00 € 

0911 637014  41 Stravovanie       + 1 700,00 € 

0911 637016  41 Prídel do SF      +            280,00 € 

 

ZŠ s MŠ – stravné z predchádzajúcich rokov    +       19 146,16 € 

ZŠ s MŠ – originálne kompetencie      +         3 000,00 €   

ZŠ s MŠ – navýšenie čerpania príjmov     + 2 400,00 € 

  

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

S p o l u         +    368 036,16 €

        

 

Kapitálové výdavky 

 

0810 717001 Multifunkčne ihrisko - Jareček    +        4 000,00 € 

0111 717002 Hospodársky objekt v areáli kaštiela    +        8 300,00 €  

0840 717002 Schody ku kostolu       +      21 253,00 €  

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

S p o l u         +      33 553,00 € 

   

 

Dôvodová správa       

 

 

 

 

Bežné príjmy 

 

 Obec odporúča príjmy z ÚPSVaR na hore uvedené paragrafy narozpočtovať, nakoľko 

boli zazmluvnené. 

 MŠ – inklúzia – obec taktiež odporúča narozpočtovať tieto finančné prostriedky, 

nakoľko sú zazmluvnené. 

 Úprava finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Markušovce – ide o navýšenie rozpočtu 

originálnych kompetencii, ktoré sa zabezpečenie rozvozu obedových balíčkov. 

  

 

Príjmové finančné operácie  
 

 ZŠ s MŠ  -  tieto finančné prostriedky škola zapája z predch. roka -  strávne. Na pokrytie 

bežných výdavkov (covid) a kapitálových výdavkov je potrebné previesť finančné 

prostriedky z rezervného fondu. 

 

Bežné výdavky 

 

 DATALAN – zamestnanci obce na obecnom úrade spracúvajú záznamy a spisy, ktoré 

do organizácie prichádzajú a odchádzajú, alebo sú vytvorené interne v produkte Správa 

registratúry Memphis  od dodávateľa DATALAN a.s.  

Obce a mestá ako orgány verejnej správy majú povinnosť komunikovať 

prostredníctvom elektronických schránok zriadených na ÚPVS (Ústredný portál 



verejnej správy). Spoločnosť Datalan rieši prepojenie správy registratúry s ÚPVS. 

Bližší popis výhod a riešenia je uvedený v prílohe.  

 

 Externý manažment – Bola podaná žiadosť na výzvu: OPLZ PO6-SC611-2020-1 – 

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce.  

 

 Súd – trovy konania. Najhospodárnejším spôsobom doriešenia vzniknutej situácie pre 

Vás ako objednávateľa je dohodnúť sa na uzavretí dodatku k Zmluve, ktorý by zahŕňal 

práce naviac vykonané, tak aby bol v súlade s OBZ a Zákonom o verejnom obstarávaní 

a následne uhradiť všetky oprávnené nároky zhotoviteľa, ktoré požaduje vo vydanom 

Platobnom rozkaze. V prípade ak by hrozilo uplynutie lehoty na plnenie stanovenej 

v Platobnom rozkaze, teda 15 dní odo dňa doručenia tohto Platobného rozkazu, tak 

odporúčame najprv uhradiť nároky zhotoviteľa uplatnené v Platobnom rozkaze, a tak 

uzatvoriť dodatok k Zmluve, pretože ak by ste neuhradili nároky zhotoviteľa uvedené 

v Platobnom rozkaze a nepodali by ste odpor voči tomuto Platobnému rozkazu, tak 

tento by sa stal vykonateľným a hrozila by exekúcia, teda nútený výkon práva ako 

právny dôsledok vykonateľnosti rozhodnutia čo by prinieslo ďalšie trovy, ktoré by ste 

boli povinný zaplatiť.  

V prípade ak sa ako objednávateľ rozhodnete neuzavrieť so zhotoviteľom dodatok 

k Zmluve a neuhradiť mu riadne vykonané práce naviac, ktoré boli riadne dohodnuté 

a po vykonaní schválené, tak bude potrebné v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

Platobného rozkazu podať voči nemu odpor na príslušný súd, v ktorom bude potrebné 

uviesť vecne odôvodnenie neuznania nároku zhotoviteľa. 

Považujeme za potrebné Vás upozorniť, že v prípadnom súdnom spore ako už bolo 

uvedené v bode 1C) bude jedinou obranou objednávateľa rozporovať výšku sumy za 

práce vykonané naviac, keďže samotné vykonanie prác navyše a ich odovzdanie je 

nerozporovateľné. Celé súdne konanie ohľadne tohto sporu sa môže pri súčasnej dĺžke 

rozhodovania súdov natiahnuť minimálne na rok a pól (konanie na súde prvej inštancie) 

a v prípade odvolacieho konania by sa celá dĺžka konania natiahla o ďalší rok a pól, 

z čoho v konečnom dôsledku najpravdepodobnejšie vyplynú nepriaznivé hospodárske 

dôsledky pre Vás ako objednávateľa, teda pravdepodobne neúspešnej strany sporu. 

Nepriaznivými dôsledkami bude navýšenie úroku z omeškania z nezaplatenej časti 

vystavenej faktúry, a taktiež navýšenie trov, ktoré vzniknú v súvislosti s riadnym 

pokračovaním v konaní. 

Hodnota týchto nepriaznivých dôsledkov sa dá predbežne vyčísliť nasledovne: 

1. úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 21.252,40 € od 7.8.2018 do zaplatenia 

(teda do skončenia súdneho sporu a následne do zaplatenia priznaného nároku 

zhotoviteľovi) za súčasnej predpokladanej doby skončenia súdneho sporu, teda do 

roka a pól (1.2.2022) od podanej žaloby sa môže zvýšiť zo súčasnej sumy 3.783,50 

€ na sumu 6.681,41 €, a do skončenia aj prípadného odvolacieho konania t.j. do cca 

1.8.2023 by išlo o sumu 9.537,38 €; 

2. trovy právneho zastúpenia protistrany je možné predbežne vyčísliť v prípade 

súdneho sporu cca na hodnotu 2.000,- € za päť úkonov právnych služieb, ktoré bude 

potrebné minimálne poskytnúť a je dôvodný predpoklad, že týchto úkonov bude 



potrebné poskytnúť viac a a týmto trovám je potrebné pripočítať ešte náklady na 

advokáta, ktorý bude zastupovať obec v súdnom konaní, ktoré budú v rovnakej 

výške (2000,- €), teda celkovo by náklady na trovy právneho zastupovania boli vo 

výške cca 4.000,- €; 

3. spolu s týmito trovami bude potrebné v prípade neúspechu v spore nahradiť súdny 

poplatok a iné trovy konania, ktoré môžu v priebehu konania vystáť ako odmena 

znalcovi v prípade nariadenia znaleckého dokazovania a podobne. 

 Škody – materiál tvorí prílohu tejto dôvodovej správy.  
 

 COVID - Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  v súvislosti s ochorením COVID 

– 19 a na odporučenie krízového štábu  , sme zabezpečili hliadky na monitorovanie 

územia obce a na dodržiavanie povinnej karantény. Tieto hliadky monitorovali hlavne 

vstup do osád cudzím občanom  a dohliadali na osoby v povinnej karanténe čím prispeli 

k tomu , že obec Markušovce doteraz nezaevidovala žiadneho občana s pozitívnym 

ochorením na COVID -19  oproti iným obciam napr. Bystrany, Žehra , kde musela 

nastúpiť armáda. Osobám v povinnej karanténe obec zabezpečila základné hygienické 

balíčky. Na základe listu od splnomocnenca vlády, ktorý žiadal o pomoc pri 

zabezpečovaní rúšok sme začali šiť rúška pre obyvateľov našej obce, aby boli 

dostatočne chránení pred životu nebezpečným vírusom. 
 

 VODOMERY - Na základe vykonanej kontroly Slovenským metrologickým 
inšpektorátom Košice vo veci Kontroly dodržiavania povinností používateľa určeného 
meradla v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) zákona o metrológii používaného pri meraní, 
ktoré súvisí s platbami boli zistené nedostatky, ktoré je obec povinná odstrániť. Obec 
pristúpila k riešeniu danej veci. Na základe vypracovanej cenovej ponuky zo strany 
organizácie oprávnenej vykonávať tieto práce, obec predkladá cenovú ponuku viď 
príloha a zároveň navrhuje zmenu rozpočtu čiastky vo výške 39 900,-- € , v položke 
materiál – vodojemy. Po schválení zmeny rozpočtu - určenej čiastky z cenovej ponuky, 
v položke materiál – vodojemy, obec verejným obstarávaním určí dodávateľa prác 
súvisiacich s odstránením nedostatkov. Obec je zároveň  povinná oznámiť 
kontrolnému orgánu postupnosť prác a jednotlivých krokov, ktoré  v danej veci 
vykonala. 
 

 Vydanie knihy obce – podrobnejší rozpis tvorí prílohu tejto dôvodovej správy. 

 

                            

 

V Markušovciach  29. 07. 2020                                              Marek     V i r á g 

                                                                                                    starosta obce  

 

 

 

Prílohy: č.  1 Návrh  na 4. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce  2020 

              č.  2 Škody – Železnice SR 

              č.  3 DATALAN  

              č.  4 Vydanie knihy Obce Markušovce 

               

 



 

 

 

 

 

 


