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POSLANIE   OBCE

ÚVOD

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý

dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. 

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v

nasledujúcich troch rokoch. 

Programový rozpočet obce Markušovce bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého

je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať

účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. 

Poslaním obce Markušovce je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy, rozvoj obce po stránke ekonomickej, sociálnej a 

kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov. 

„Obec Markušovce sa  stane miestom pokojného a plnohodnotného života pre svojich občanov cestou 

trvalo udržateľného rozvoja. Postupnými  krokmi dôjde k zatraktívneniu prostredia a následne k 

efektívnemu využitiu jej bohatého kultúrno-historického potenciálu.“

VÍZIA OBCE

Programový rozpočet obce Markušovce pre roky 2022 – 2024 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových

zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. 

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Markušovce je snaha o maximalizovanie transparentnosti

pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu

rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Pri vypracovávaní programového rozpočtu v tomto i v nasledujúcich rokoch sa obec

bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj

merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce

zlepšovať služby pre obyvateľov obce. 

V programovom rozpočte na roky 2022 – 2024 sú výdavky obce Markušovce alokované do trinástich

programov: 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 

Program 2: Propagácia a marketing                       

Program 3: Interné služby                                       

Program 4: Služby občanom                                   

Program 5: Bezpečnosť                                            

Program 6: Odpadové hospodárstvo                    

Program 7: Komunikácie                                                                                            

Program 8: Vzdelávanie                                                   

Program 9: Šport                                                                            

Program 10: Kultúra                                                    

Program 11: Prostredie pre život                            

Program 12: Bývanie                                                                           

Program 13: Sociálne služby                                   

Markušovce budú miestom sebavedomých občanov hrdých na svoju obec a spokojných s rastúcou životnou úrovňou:

verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a využitie všetkých vekových skupín

obyvateľstva. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Markušovce určuje základnú víziu smerovania rozvoja územia obce a

jednotlivé kroky, ktorých realizáciou sa bude vízia napĺňať aj v rokoch 2022-2024.                                                                 



Kapitálové 949 172,00 3 500,00 

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu,

zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných

zdrojov, ktoré má obec k dispozícií – tzv. programové rozpočtovanie. 

Rozpočet príjmov na rok 2022 je: 5 826 872,08 €

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený

novelou zákona č. 583/2004 Z z. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom

na roky 2009-2011. Všetky uvádzané sumy v rozpočte sú uvádzané v eurách.

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2022 – 2024 

- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová

klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy –

COFOG (tzv. funkčná klasifikácia),  

Programový rozpočet obce Markušovce na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový t.j.

rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných

operácií je:

PRÍJMY SPOLU 5 826 872,08 3 881 136,00 4 031 636,00 

3 500,00 

Finančné operácie 837 166,08 18 500,00 18 500,00 

PRÍJMY 2022 2023 2024

Bežné 4 007 634,00 3 828 136,00 3 978 636,00 

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový: 2 579 233,00 €

Kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový: -1 191 749,20 €

Schodok z kapitálového rozpočtu je krytý z finančných operácií a z bežného rozpočtu vo 

výške:
1 157 585,00 €

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v

znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov,

- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov,

Výsledky pĺnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú

verejne dostupné na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 

Programový rozpočet obce Markušovce na rok 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: 

115 773,88 €

Bežné príjmy ZŠ s MŠ 32 900,00 31 000,00 31 000,00 



4 007 634,00 3 828 136,00 3 978 636,00

1 831 983,00 1 926 360,00 2 026 360,00

1 705 623,00 1 800 000,00 1 900 000,00

84 000,00 84 000,00 84 000,00

121001 41 17 750,00 17 750,00 17 750,00

121001 41 8 000,00 8 000,00 8 000,00

121002 41 38 900,00 38 900,00 38 900,00

121002 41 19 000,00 19 000,00 19 000,00

121003 41 350,00 350,00 350,00

980,00 980,00 980,00

1.2 Daň z nehnuteľnosti

1.3.1 Daň za psa

1. Daňové príjmy 

Bežné 1 428 401,00 966 649,00 

v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu

obce. Výnos dane sa rozdeľuje v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

podľa následujúcich kritérií:

Finančné operácie 48 019,00 30 289,00 30 544,00 

P R Í J M OV Á            Č A S Ť

B E Ž N É              P R Í J M Y  

Prenesené a originálne kompetecie 2 093 757,00 1 927 500,00 1 927 500,00 

VÝDAVKY SPOLU 5 711 098,20 2 939 438,00 2 935 268,00 

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

962 224,00 

Kapitálové 2 140 921,20 15 000,00 15 000,00 

VÝDAVKY 2022 2023 2024

a)     23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho

kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce, 

b)     32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho

kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

c)     40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientami príslušných škôl a školského zariadení

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce

k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

Predmetom  dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou a právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Sadzba

dane podľa VZN č. 5/2016 uvedená v §7  je 3,50 eur/pes/rok.

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a

daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na

zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa

neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príslušné sadzby dane platné na území obce Markušovce sú dané podľa

aktuálne platného VZN č. 5/2016.

Z pozemkov

Z pozemkov - nedoplatky minulých rokov

Zo stavieb

Zo stavieb - nedoplatky minulých rokov

Z bytov



120,00 120,00 120,00

40 300,00 40 300,00 40 300,00

133013 41 27 300,00 27 300,00 27 300,00

133013 41 13 000,00 13 000,00 13 000,00

960,00 960,00 960,00

109 471,00 108 921,00 110 921,00

500,00 500,00 500,00

5 781,00 5 781,00 5 781,00

212002 41 4 600,00 4 600,00 4 600,00

212002 41 581,00 581,00 581,00

212002 41 600,00 600,00 600,00

59 450,00 59 900,00 60 900,00

212003 41 55 700,00 55 700,00 55 700,00

212003 41 1 050,00 1 050,00 1 050,00

212003 41 300,00 500,00 1 000,00

212003 41 2 150,00 2 150,00 2 150,00

212003 41 250,00 500,00 1 000,00

3 200,00 3 200,00 3 200,00

50,00 50,00 50,00

1.3.2 Daň za užívanie verejného priestranstva

1.3.3 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

2.1. Dividendy

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov

2.4. Ostatné administratívne poplatky

2.5. Poplatky a pokuty

Príjem z divident od právnických osôb v ktorých má obec majetkovú účasť. Podtatranská vodáreňská spoločnosť,

a.s.. Počet akcií obce 14 149 ks (NH 33,19 EUR/akcia). Majetkový podiel 0,98 %. Prima banka, a.s.. Počet akcií

obce 26 ks v nominalnej hodnote 466 EUR. Majetkový podiel   0,02 %.

Za prenajaté pozemky

Za prenajaté pozemky pre poľovnícke revíre

Za prenajaté pozemky pre hrobové miesta

1.3.4 Príjmy za dobývací priestor

V tejto položke sú zahrnuté dane za dobývací priestor (sadrovec, piesky, barity) a iné daňové nedoplatky.

2. Nedaňové príjmy 

Za komunálne odpady

Za komunálne odpady - nedoplatky minulých rokov

Príjmy za prenájom pozemkov vo vlastníctve obce pre právnické a fyzické osoby, podľa platných nájomných zmluv.

Najväčšie príjmy vyplývajú z prenájmu poľnohospodárskych pozemkov od firmy Blaumont s.r.o.

Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce tvoria hlavne príjmy na základe uzavretých

nájomných zmlúv. Pri bytoch sa jedná o 24 b.j. bežného štandardu a 30 b.j. nižšieho štandardu. Pri nebytových

priestoroch je to prenájom za priestory v zdravotnom stredisku. Ostatné občasné príjmy sú tvorené z prenájmov

kultúrneho domu a domu smútku.

Nájomné byty

Ostatné nebytové priestory (zmrzlinár, atď.)

Prenájom Domu smútku

Prenájom Zdravotného strediska

Prenájom Kultúrného domu

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v

znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z

úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, overovacie služby, žiadosť o povolenie

stavby, o dodatočné povolenie stavby a pod.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych

daniach a poplatku sa platí za odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba

a podnikateľ. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo užíva

nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať

alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Sadzba dane podľa VZN č. 5/2016 je

uvedená v § 24.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva, je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je osobitné užívanie

verejného priestranstva: umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného

zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod. Sadzba dane podľa VZN č. 5/2016

je uvedená v §10.

V tejto položke sú účtované pokuty za rôzne porušenia prijatých VZN.



37 020,00 36 020,00 37 020,00

28 500,00 30 000,00 31 000,00 

Predaj knih 2 500,00 0,00 0,00 

6 000,00 6 000,00 6 000,00

20,00 20,00 20,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

320,00 320,00 320,00

1 150,00 1 150,00 1 150,00

243 41 50,00 50,00 50,00

292006 41 0,00 0,00 0,00

292008 41 0,00 0,00 0,00

292012 41 0,00 0,00 0,00

292017 41 1 000,00 1 000,00 1 000,00

292027 41 100,00 100,00 100,00

2 066 180,00 1 792 855,00 1 841 355,00

312 111 90 000,00 90 000,00 90 000,00

312 111 50 000,00 55 000,00 55 000,00

312 111 80 000,00 80 000,00 80 000,00

312 111 15 000,00 0,00 0,00

312 111 10 000,00 10 000,00 10 000,00

312 111 2 000,00 0,00 0,00

312 111 1 510 500 1 510 500 1 550 000

Iné príjmy

3. Dotácie, transféry a granty

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

2.7. Za dodávku elektriny a plynu

2.8. Za znečisťovanie ovzdušia

2.9. Ďalšie príjmy 

ÚPSVaR – podpora výchovy k plneniu školských 

povinností  dieťaťa ZŠsMŠ Markušovce - dotácia na 

učebné pomôcky pre 400 žiakov.

ÚPSVaR – podpora výchovy k plneniu školských 

povinností  dieťaťa ŠpZŠ Markušovce - dotácia na 

učebné pomôcky pre 40 žiakov.

Základný transfér pre školstvo na zabespečenie 

preneseného výkonu ŠS - základné vzdelanie

V tejto kapitole sú rozpočtované cudzie finančné zdroje poukázané obci na zabezpečenie výkonu prenesených

kompetencií štátu. Finančné zdroje na zabezpečenie zamestnanosti podľa zákona o službách zamestnanosti a zákona

o hmotnej núdzi, či už zo štátnych zdrojov alebo zo zdrojov európskej únie. Zároveň sú tu rozpočtované granty na

zabezpečovanie rôznych sociálnych služieb, eventuálne na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva. Konkrétny

príjem, je popísaný v jednotlivých položkách účtovného rozvrhu.

Účtovaná refundácia za dodávku tepla pre zdravotné stredisko a dodávku elektrickej energie pre spoločné priestory

zdravotného strediska.

Ďalšie rôzné drobné príjmy, charakterizované názvom položky účtovného rozvrhu.

V tejto položke sú účtované hlavne príjmy za dodávku vody a odvod spláškových vôd. Počet odberateľov 580.

Nedoplatky minulých rokov za vodné,stočné

Relácie v obecnom rozhlase

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.

2/2005 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 20

poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 33,20 EUR do 663,88 EUR, úmerne k množstvu a škodlivosti

vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých  znečisťujúce látky vznikajú.

Z účtov finančného hospodárenia

Z náhrad z poistného plnenia

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Z dobropisov - plyn, EE, voda

Z vrátiek (poisťovní)

Vodné stočné

ÚPSVaR – transfér osobitného príjemcu - záškoláci, 

hmotná núdza, rodinné prídavky, príspevok na dieťa. V 

súčasnosti máme 100 osobitných príjemcov

ÚPSVaR - podpora reg. a miestnej zamestnanosti v 

zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. - §50 - 4 zamestnanci,   

§52 - 4 koordinátori na polovičný úväzok pri 50 ÚoZ, 

150 UoZ na §12 a 400 poberateľov DvHN

ÚPSVaR – podpora výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ZŠsMŠ Markušovce. 400 stravníkov.

ÚPSVaR – podpora výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ŠpZŠ Markušovce. 40 stravníkov.



312 111 86 000,00 0,00 0,00

312 111 4 500,00 0,00 9 000,00

312 111 0,00 120,00 120,00

312 111 12 500,00 12 500,00 12 500,00

312 111 1 600,00 1 600,00 1 600,00

312 111 300,00 300,00 300,00

312 111 85,00 85,00 85,00

312 111 6 800,00 6 800,00 6 800,00

312 111 450,00 450,00 450,00

312 111 100 700,00 0,00 0,00

312 111

3 000,00 3 000,00 3 000,00

312 111
61 500,00 0,00 0,00

312 111 8 745,00 0,00 0,00

312002 45 22 500,00 22 500,00 22 500,00

949 172,00 3 500,00 3 500,00

233001 41 5 000,00 3 500,00 3 500,00

322 1AA1  1AA2 657 422,00 0,00 0,00

322 3AC1, 3AC2 13 441,00 0,00 0,00

322 111 273 309,00 0,00 0,00

837 166,08 18 500,00 18 500,00

K A P I T Á L O V É            P R Í J M Y  

Kapitálové príjmy obce Markušovce slúžia na naplnenie rozvojových cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce v investičnej oblasti. Pozostávajú predovšetkým zo zdrojov Európskej únie (schválené investičné

projekty), rezervného fondu, predaja vlastného nehnuteľného majetku obce alebo investičných úverov. 

Predaj pozemkov

Transfer : Výstavba MŠ v obci Markušovce

MV /MRK - pitná voda (stavebné práce 263089 €, 

stavebný dozor 3200,00 € projektová dokumentácia 

7020,00 €)

P R Í J M O V É    F I N A N Č N É    O P E R Á C I E  

Finančné prostriedky z RF použijeme na PD protipovodňové opatrenia, PD na miestne komunikácie, domové

čerpacie stanice, kanalizáciu, vodovod, 5% spoluúčasť na výstavbu MŠ, rekonštrukcia chodnika na ulici

Sv.J.Nepomuckého - dláždený a asfaltový úsek.

KC - hnuteľné veci

MŠ - PRIM-II - Zabespečenie financovania psychológa, 

asistentov učiteľa a rodičovských asistentov. Zatiaľ 

financované do konca roku 2023

Voľby, referendum - prenesený výkon v zmysle zákona 

o voľbách. V roku 2022 spojené komunálne voľby do 

obcí a VÚC, možné referendum.

Úrad splnomocnenca vlády SR - traja odborní pracovníci 

Komunitného centra

Projekt MV / MRK-pitná voda (ext.manažment=6250,00 

€,   verejné obstaravanie=2495,00 €)

Enviromentálny fond - príjem z odvodu štátneho 

poplatkou za uloženie odpadu na skládku KÚDELNÍK, 

nakoľko skládka Kúdelník zo svojej rozlohy, leží v 

katastrálnom územi obce 9 %. Preto nám patrí 9 % z 

poplatku.  

Starostlivosť o vojnové hroby, dotácia v zmysle 

zákona o vojnových hroboch.

Matrika - prenesený výkon ŠS v zmysle zákona o 

matrikách. Obec  je matričným úradom aj pre obce 

Odorín, Matejovce/n/Hornádom a Chrasť/n/Hornádom.

Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľstva 

REGOP - prenesený výkon ŠS v zmysle zákona o

Skladník CO

Register adries

Stavebný úrad + cestná doprava

Životné prostredie

MV SR - dotácia pre TSP v podiele 85 % ESF a 15 % 

ŠR pre 3 TST a troch asistentov TSP

Dotácia Krajského riaditeľstva HZ na činnosť nášho 

DHZ z dôvodu zaradenia do B kategórie hasičských 

zborov



454001 46 792 000,00 0,00 0,00

453 131I 41 166,08 15 000,00 15 000,00

453 131I 0,00 0,00 0,00

453 131I 500,00 0,00 0,00

453 131I 0,00 0,00 0,00

71 41 3 500,00 3 500,00 3 500,00

32 900,00 31 000,00 31 000,00

32 900,00 31 000,00 31 000,00

0,00 0,00 0,00

Šp.ZŠ  zostatok prostriedkov z predch. 

rokov/stravovacie návyky

ZŠsMŠ - projekt inkluzivny model vzdelavania

ZŠ zostatok prostriedkov z predch. rokov/stravovacie 

návyky

Finančná zabezpeka

Finančné prostriedky z RF použijeme na PD protipovodňové opatrenia, PD na miestne komunikácie, domové

čerpacie stanice, kanalizáciu, vodovod, 5% spoluúčasť na výstavbu MŠ, rekonštrukcia chodnika na ulici

Sv.J.Nepomuckého - dláždený a asfaltový úsek.

Čerpanie z RF

Zostatok prostriedkov z predch. rokov/ZŠsMŠ

V L A S T N É   P R Í J M Y     ZŠ s MŠ

V položkách sú rozpočtované vlastné príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Školská

16, Markušovce, ako aj položka k finančím operáciám, ktorá bude naplnená po ukončení kalendárneho roka.

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 

Finančné operácie - Zostatok prostr. z predch.rokov ZŠsMŠ


