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Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent,  

Ing. Klára Rimbalová 

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

Bežné príjmy 

 

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

312     111 Transfer pre školstvo      +        4 237,00 € 

312     111 MŠ – inklúzia       +      64 000,00 € 

 

S p o l u                118 237,00 €  

 

 

 

 



Bežné  výdavky 

 

0111 633002 41  Výpočtová technika     +        3 100,00 € 

0111 633004 41  Dochádzkový systém elektonický (prevod do KV) -  400,00 € 

0111 633016 41  Reprezentačné       +        1 000,00 € 

0111 63...... 111  Odmena skladníka (prevod na CO-0220)   -            302,00 € 

0111 637005 41  Advokátske, právne služby    +        7 000,00 € 

0111 642006 41  Členský príspevok pre RVC Šrba    +           350,00 € 

0220 63...... 111  Odmena skladníka       +           307,00 €  

0451 635006 41  Údržba miestnej komunikácie    +      30 000,00 € 

0520 632001 41  ČOV – energia      +      13 000,00 € 

0412 611+62      Mzdy + odvody – vlastné zdroje    +        1 500,00 € 

0412 611+62.     Mzdy + odvody – cudzie zdroje    +      34 000,00 € 

0620 611 + 62.   Mzdy + Odvody – vlastné zdroje    +           700,00 € 

0620 611 + 62. Mzdy + odvody  - cudzie zdroje    +      10 000,00 € 

0620 633...  Náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál – cudzie zdroje+        5 000,00 € 

0830 637004    41  Vydanie knihy      +      13 000,00 € 

0911 611...     111  Mzdy  a odvody      +      55 400,00 € 

0911 633006    41  Materiál       +        1 200,00 €   

0911 637014    41  Stravovanie      +        1 800,00 € 

0911 637016    41  Prídel do SF      +           431,00 € 

0911 637027  111 Odmena zam. mimo prac. pomer    +           500,00 € 

0950 633006    41 Materiál ku kolaudácii (prevod do KV)   -         1 600,00 €   

1050 637014    41 Dobrovoľníci – stravovanie    +        1 800,00 € 

  

 

S p o l u                                          177 786,00 €

                                                                                  

ZŠ s MŠ – stravné z predchádzajúcich rokov    +       34 437,00 € 

ZŠ s MŠ – originálne kompetencie      +         3 300,00 €   

ZŠ s MŠ – navýšenie čerpania príjmov     +   500,00 € 

ZŠ s MŠ -  nevyčerpané finančné prostriedky z predchádz. roku/strava +       35 512,01 € 

  

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

S p o l u         +       73 749,01 €

      

 

Kapitálové výdavky 

 
-  713 OcÚ dochádzkový systém      +            400,00 € 

-  716 Prípravná a projektová dokumentácia  na miestne komunikácie  +     125 500,00 € 

-  717001 Realizácia nových stavieb                 +       84 950,00 € 

-  717002 Rekonštrukcia a modernizácia - chodníky    +     172 000,00 € 

S p o l u                                      382 850,00 €   

  

 

 

B. Povolené prekročenie a viazanie príjmov finančných operácií    podľa § 14, 

ods. 2, písm. d),  



454           Čerpanie z rezervného fondu     +     303 077,83 € 

453 131K ZŠsMŠ Zostatok z predchádzajúcich rokov - normatívne +       35 512,01 € 

453 131K ZŠsMŠ  Zostatok z predchádzajúcich rokov - projekt vzdelávania+     1 391,98 € 

S p o l u                                                                                            339 981,82 € 

 

DOVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

PRÍJMY 

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 všetky vynaložené náklady v plnej výške. 

 

ÚPSVaR – aktivačná činnosť  

- na základe uzavretých zmlúv s ÚPSVaR  nám preplácajú 85 % celkovej ceny práce, materiál,  

ochranné pracovné prostriedky a náklady na odvoz a likvidáciu  KO. 

     

Transfer pre školstvo 

-nedopatrením pri rozpočtovom opatrení č. 1 nebol prípočítaný príjem mš – vzdelávanie vo     

  výške 4 237,00 €  

 

Finančné operácie – príjmy 

- čerpanie z rezervného fondu: na pokrytie kapitálových nákladov obec  odporúča 

narozpočtovať finančné prostriedky v plnej výške čerpanie z rezervného fondu. K dnešnému 

dňu Obec Markušovce ma na Rezervnom fonde 550 806,50 €. Ide o realizáciu stavieb: 

Rekonštrukcia a modernizácia chodníka ul. Sv.J.Nepomuckého  dláždený úsek a asfaltový úsek 

a realizáciu stavby Kanalizácia Za tehelňou. 

 

- nevyčerpané finančné prostriedky z min. rokov: nakoľko ku konci roka  2020 neboli 

vyčerpané všetky finančné prostriedky zo ŠR, obec ich zapája do príjmových finančných 

operácii. Ide o normatívne finančné prostriedky pre ZŠ a finančné prostriedky  z projektu 

inkluzívny model vzdelávania.  

 

 

VÝDAVKY 

 

Výpočtová technika/0111  633001 41  

- v súčasnosti sú na obecnom úrade počítače s vekom obstarania r. 2008 – 2012.  V roku 2020 

boli vymenené štyri najslabšie počítače. Je potrebné vymeniť ešte šesť počítačov, aby sme 

mohli efektívne pracovať (ekonomický úsek, sekretariát, pokladňa, sociálne veci, stavebný úrad 

– 2 ks).  

OcÚ – dochádzkový systém elektronický  

Dňa 22. 4. 2021 bol odsúhlasený rozpočet s touto čiastkou v bežných výdavkov. Ide 

o kapitálový výdavok – zhodnotenie dochádzkového systému. Preto je potrebné presunúť do 

kapitálových výdavkov. 

 

Reprezentačné/0111 633016 41 



Nakoľko k dnešnému dňu nepostačujú narozpočtované finančné prostriedky, navrhujeme 

narozpočtovať o navrhovanú čiastku do rozpočtu.  

  

Advokátske, právne služby/0111 637005 41 

 

Obec potrebuje konzultovať  právne náročné, zložité situácie  s právnikom aby nedošlo 

k porušeniu zákona. Navrhujeme narozpočtovať tieto finančné prostriedky v plnej výške. 

 

Odmena skladník 

 

Odmena skladníka patrí k civilnej obrany. Navrhujeme z verejnej správy odsúhlasenú 

rozpočtovanú čiastku presunúť k civilnej obrane.  

Na členské príspevky 

 

Narozpočtovaná čiastka nepostačuje na pokrytie členského príspevku RVC Štrba. 

 

Cestná doprava /0451 635006 41 

Navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky na vyrezanie (cca 453 m2 ) a opätovné 

zaasfaltovanie v cene cca 65,00 €/1 m2. 

 

ČOV – energia/0520 632001 41 

Navýšenie tejto položky je z dôvodu, že spotreba čerpacích staníc novej kanalizácie je oveľa 

vyššia s akou sme pôvodne nerátali.  

 

Vydanie knihy/0830 637004 41 

Obec navrhuje narozpočtovať  na túto položku 637004 – Vydanie knihy obce na jazykovú 

korektúru 1000,00 € a na  vydanie tejto knihy a uvedenie do života  vo výške  12 000,00 €.  

 

Dobrovoľníci/1050 637014 41  

Obec prijala piatich  dobrovoľníkov na štyri mesiace bez nároku na odmenu. V deň kedy počet 

hodín dobrovoľníckej činnosti presiahne viac ako 4 hodiny ma nárok na obed, prípadne vyplatí 

dobrovoľníkovi stravné vo výške 4,00 €. Dobrovoľnícka činnosť: kosenie a čistenie verejných 

priestranstiev, pomocné stavebné práce pri údržbe budov, komunikácii, chodníkov  

 

Kapitálové výdavky 

 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 

 

-   PD prístavba ZŠ -  príloha č. 2 

-  PD protipovodňové opatrenia  - vzhľadom k rastúcemu množstvu vody v Hornáde a v  

Levočskom potoku v dôsledku zmeny charakteru a štruktúry celého spádového územia, kde       

zrážková voda hlavne pri návalových dažďoch nie je zdržiavaná priamo v krajine ale najkratšou 

cestou sa dostáva práve do koryta riek a potoka aj s pôdnym materiálom výrazne zvyšuje objem 

vody v recipiente. Koryto Hornádu prešlo vyregulovaním už v skoršom období a koryto 

Levočského potoka je v pôvodnom stave. Obe korytá nepostačujú z hľadiska množstva 

prevádzanej vody pri stále sa častejšie opakujúcich návalových dažďoch a opakovanie 

prichádza k vylievaniu vody, čo má z a následok poškodzovanie majetku ako občanov tak i 

samotnej obce. Z hľadiska rastúcej potreby ochrany území v obci pred nežiadúcimi, 

devastačnými vplyvmi navrhujem úpravy ako samotného zberného územia, tak aj samotného 

koryta Hornádu a Levočského potoka. Samotné opatrenia možno definovať ako vodozádržné v 



území a opatrenia na vodných tokoch. Na rieke Hornád odporúčam vybudovať mobilné 

protipovodňové zábrany, ktorých realizácia je finančne menej náročná ako samotné 

vyregulovanie a vyvýšenie koruny svahov rieky. Pričom toto opatrenie predstavuje minimálny 

záber pozemkov a vysokú funkčnosť, kedy pred nahromadením vody v samotnom koryte je 

možné aplikovať rozoberateľné brehové steny, čím sa zvýši výšková úroveň brehu a nedôjde k 

vylievaniu vody. Na Levočskom potoku je vhodné zvážiť realizáciu suchého poldru za 

predpokladu, že dané územie zvolené pre záber poldru bude kapacitne postačovať pre prietoky 

a objemy vody na Levočskom potoku. Ďalšími opatreniami môže byť vyčistenie dna potoka od 

nánosov a osadenie spomaľovacích prahov, ktoré znížia rýchlosť na toku respektíve v rozšírení 

koryta potoka pre množstvá 100 ročne vody, pričom odporúčam brehy upravovať svahovaním 

bez realizácie dláždenia, tak aby sa zachoval pôvodný ráz a zvýšila kapacita koryta, ak to dané 

podmienky budú dovoľovať. PD k novému chodník – ul. Michalská - ide o spracovanie PD na 

vybudovanie nového chodníka. Územný plán - rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie 

požadovaných nákladov, je potrebné túto položku -podpoložku navýšiť. Výstavba altánku - 

Altánok bude slúžiť širokej verejnosti a prevažne pre občanov obce Markušovce. Bude slúžiť 

na rôzne akcie konané v prírode – rybárske preteky, opekačky, varenie guľášu a pod. 

 

PD na rekonštrukciu miestnych a prístupových komunikácii (Informácie poskytne p. Ing. 

Rimbalová): 

 

-  Štofan (1500,00 €) 

-  Železničná ul. (1000,00 €) 

-  Roztocká kolónia (1500,00 €) 

-  Železničná (1000,00 €) 

-  Pod Horou (1000,00 €) 

-  Sv. J. Nepomuckého – smer k bytovkám (1000,00 €) 

-  Sv. J. Nepomuckého – (Rostočná časť) (1500,00 €) 

-  ul. Krátka  – (AGROMILK) (1000,00 €) 

-  Za tehelňou / Brezová (1000,00 €) 

-  Jareček – (4000,00 €) 

- chodník od PZ ku KC + nové VO (4500,00 €) Z dôvodu zlého, nebezpečného a životu 

ohrozujúceho prístupu do ZŠ pre deti z osady Jareček a obyvateľov  je nutné túto stavbu 

zrealizovať. 

 

Komunikácie sú v zlom technickom stave, ich oprava a rekonštrukcia je nutná. 

 

PD na bytovú výstavbu (Informácie poskytne p. Ing. Rimbalová): 

 Vypracovanie PD na 30 b. j. Jareček:  15 000,00 € 

 Vypracovanie PD na 24 b. j. Bocian:  15 000,00 €  

 

Vzhľadom na zlú bytovú a finančnú situáciu hlavne mladých rodín v obci je vysoký záujem o 

obecné nájomné byty. Každodenne sa obec stretáva s požiadavkou o obecné nájomné bývanie, 

ktoré je oveľa finančne dostupnejšie a prijateľnejšie,  ako prenájom súkromných bytov. V  obci 

by ostali mladé rodiny, ktoré z dôvodu osamostatnenia sa mnohokrát sťahujú za bývaním do 

iných lokalít. 

 

 

717001 Realizácia nových stavieb (Informácie poskytne p. Ing. Rimbalová) 

Verejné osvetlenie 



Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete v časti obce došlo k vynútenej investícií úpravy 

verejného osvetlenia na ulici Podhradová a Michalská pri kostole. 

 

Kanalizácia Za tehelňou  

Zrealizovaním týchto stavieb bude celá  obec  odkanalizovaná.  

 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Informácie poskytne p. Ing. Rimbalová): 

 

 Realizácia chodníkov Sv. J. Nepomuckého – časť asfaltová + oprava vodovodného 

potrubia -  97 000,00 €, časť dláždený – 75 000,00 €. 

Chodník je v zlom technickom stave – jeho oprava v rámci rekonštrukcie je nutná. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

V Markušovciach  22. 06. 2021                                              Marek     V i r á g 

                                                                                                    starosta obce  

 

 

 

Prílohy: č.  1 Návrh  na 2. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce  2021 

              č.  2 Zdôvodňujúca správa o potrebe a nevyhnutnosti rozšírenia kapacitných                        

                     priestorov ZŠ 

               

 

 

 

 

 

 

 


