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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenia č. 7/2017 

 
V súlade s  § 14 zákona ods. 2   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové  výdavky podľa § 14, ods. 2, písmeno a) 

 

Bežné výdavky 

 

Lekárske prehliadky (0320 637006 – dotačné fin. prostriedky)              -       286,28 €  

Lekárske prehliadky (0320 637006 – vlastné fin. prostriedky)              +       286,28 € 

ZŠ s MŠ originálne kompetencie                          -       188,00 € 

ZŠ s MŠ 5 % spoluúčasť na školského psychológa          +      188,00  €

                 

                       

 
       



Dôvodová správa       

 

Lekárske prehliadky – na základe zúčtovania dotačných finančných prostriedkov  pre 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR  bolo potrebné urobiť presun týchto finančných 

prostriedkov, nakoľko by nám tiet služby neboli uhradené. Finančné prostriedky na tejto 

položke a podpoložke sme pre rok 2017 nemali rozpočtované.  

    

ZŠ s MŠ  - p. riaditeľka Ing. Iveta Dutková sa zapojila ako škola do eurofondovej výzvy „V 

základnej škole úspešnejší“. Tento projekt je zameraný na vytvorenie nových pracovných 

miest a inklúziu žiakov so ŠVVP, kde máme záujem o pozíciu  školského psychológa po dobu 

troch rokov. Žiadateľom je škola, ale podmienkou je 5 % spolufinancovanie obce. Ročne 

spolufinancovanie pre túto pozíciu je cca 750,00 €. Obec navrhuje tento presun z originálnych 

finančných prostriedkov  na školského psychológa v uvedenej alikvotnej čiastke pre rok 2017. 

 

 

 

C. Podľa § 14 odst. 2, písmeno   c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

 
Bežné výdavky 

 

Výpočtová technika  (0111 633002)                  +       100,00 €  

KD chodník – zábradlie  (0111 633006)                 +       950,00 € 

Špeciálny materiál PO (0320 633007)     +      31,00 € 

Lekárske prehliadky (0320 637006)                  +       200,00 € 

Nájom odpadových nádob (0510 636002)                                              +     500,00 €  

ČOV  Jareček strecha, oplotenie – údržba (0520 635006)   + 4 700,00 € 

Deratizácia (0560 637004)       +    800,00 € 

Bytovky Školská – údržba (0660 635006)     +  2 700,00 € 

Zdravotné stredisko – štúdia, posudky (0760 637005)   +      50,00 €

  

 

Dôvodová správa       

 

Výpočtová technika – na tejto položke – podpoložke pre rok 2017 bolo malo rozpočtovaných 

finančných prostriedkov. Obec navrhuje rozpočtovať finančné prostriedky z dôvodu prijatia 

pracovníkov na terénnu prácu.  

KD chodník – zábradlie –  obec navrhuje rozpočtovať túto položku-podpoložku v danej výške 

z dôvodu bezpečnosti. 

Špeciálny materiál PO - na základe zúčtovania dotačných finančných prostriedkov  pre 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR  faktúra presahovala  finančné prostriedky  o 31,00 €.  

Navrhujeme finančné prostriedky na tejto položke a podpoložke  pre rok 2017 rozpočtovať.  

Lekárske prehliadky PO – na tento rok obec nerozpočtovala na tejto položke a podpoložke 

finančné prostriedky a preto navrhuje v plnej výške tieto finančné prostriedky rozpočtovať pre 

členov DZ Markušovce.  

Nájom odpadových nádob – nakoľko sa odkúpili odpadové nádoby z tejto položky – 

podpoložky  boli presunuté finančné prostriedky. Odkúpenie sa realizovalo o jeden mesiac 

neskou, preto navrhujeme na tejto položke – podpoložke navýšiť finančné prostriedky, aby 

sme mali pokrytý  nájom na celý rok 2017.    



ČOV Jareček strecha, oplotenie – údržba – na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže 

bola najnižšia ponúkaná cena o 4 700,00 € viac ako máme na tejto položke-podpoložke 

rozpočtované. Obec navrhuje navýšiť rozpočtovanú položku-podpoložku. 

Deratizácia - na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže bola najnižšia ponúkaná cena 

o 800,00 € viac ako máme na tejto položke-podpoložke rozpočtované. Obec navrhuje navýšiť 

rozpočtovanú položku-podpoložku. 

Bytovky Školská – údržba - na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže bola najnižšia 

ponúkaná cena zo zaslaných ponúk vo výške 23 626,34 €. Nami vypracovaný rozpočet bol 

nedostatočný v častiach montovaných konštrukcií a ceny materiálu, ktoré boli v ponukách 

naceňované vyššie.  Obec navrhuje navýšiť rozpočtovanú položku-podpoložku. 

Zdravotné stredisko – štúdia, monitorovacie správy -  na tejto položke – podpoložke je 

nedostatok rozpočtovaných finančných prostriedkov. Obec navrhuje rozpočtovať na tejto 

položke –podpoložke z dôvodu vyplatenie za spracovanie monitorovacej správy 

 

 

D. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií podľa § 14, ods. 2, písm. d) 

 

Finančné operácie príjmy 

 
SABAR + 37 515,59 € 

  

 

Finančné operácie výdavky 

 

SABAR - 37 515,59 € 

 

Dôvodová správa       
 

- Príloha č. 3 

 

 

 

V Markušovciach 22. 9. 2017 

 

 

 

 

 

Prílohy: č.  1 Návrh  na  7. zmenu  rozpočtu Obce Markušovce 

              č.  2 Rozpočtové opatrenia č. 7/2017 

              č.  3 SABAR 

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


