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Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Markušovce 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenia č. 4/2017 

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

doplnení niektorých zákonov  

 

 

B) Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie 

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

Bežné príjmy 

 
Z úhrad za dobývací priestor     (134 001)                                                                +            650,00  € 
Údržba Ošustovec – dotácia MK SR (312...)                                               +      6 500,00  € 

Údržba Bocian – dotácia MK SR (312...)                                                     +    25 000,00  € 

 

Bežné výdavky  

 

Údržba Ošustovec – dotácia MK SR (312...)                                                 +      6 500,00  € 

Údržba Bocian – dotácia MK SR (312...)                                                      +    25 000,00 € 



Dôvodová správa       

 

     Na základe oznámenia Obvodným banským úradom SNV o poukázaní príslušnej časti  

úhrady obec navrhuje navýšiť rozpočet na  položke – podpoložke 134 001.   

 

     Na základe podania žiadosti o dotáciu na kúrie: Ošustovec a Bocian bola odsúhlasená 

dotácia. Bližšie informácie poskytne p. Ing. Rimbalova. Zmluvy o poskytnutí dotácií a krycí 

list rozpočtu tvoria prílohu. 

      

 

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

 

Bežné výdavky  

 

Interiérové vybavenie (633 001)                                                     +             550,00 € 

Kúria Ošustovec – 5 % spoluúčasť  (635 006)                                  +             697,00 € 

Kúria Ošustovec   - vlastné FP (635 006)                                   +          9 600,65 € 

Kúria Bocian – 5 % spoluúčasť   (635 006)                                    +          2 004,00 € 

Kúria Bocian  - vlastné FP  (635 006)                                              +        34 073,14 € 

Služby externého manažmentu (Miestne občianske poriadkové služby) +             300,00 € 

(637 005)    
Komunikácia – materiál (0451  633006)                                                        +          10 000,00 € 

Údržba čerpačky Jareček  (oplotenie + prístrešok) (0520   635 006)             +          31 000,00 €       

Údržba bytovky Školská (0660  635 006)                                                     +            7 000,00 €     

FO Slovan (0810  633 006) – materiál                                                            +               200,00 € 

    

 

Kapitálové výdavky 

 

 

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce                                 +        23 798,94 € 
 

 

Dôvodová správa 

 

TSP a TP 
     Pri tvorbe pracovného prostredia novoprijatých zamestnancov TSP a TP bol zistený nedostatok 

nábytkového zariadenia, ktoré je potrebné minimálne z hľadiska hygienických noriem 

administratívneho pracovného prostredia a efektívneho pracovného procesu zabezpečiť. Bol vykonaný 

obchodný prieskum nábytkových predajní a portálov, pričom kritériami pre tvorbu ponuky boli cena 

a časová dostupnosť. Najvhodnejšou alternatívou vyšlo objednanie zostáv z portálu Tempo-Kondela, 

hoci majú kamennú predajňu v SNV. Časovo aj cenovo je nákup rovnakého sortimentu cez e-shop 

rýchlejší a lacnejší ako v predajni, s možnosťou využitia dodatočnej zľavy 4%. 

Pre nákup troch stolov, troch kresiel, dvoch uzamykateľných skríň a troch kontajnerov bola určená 

cena po zľave 520,32 € a doprava zdarma. Ostatný potrebný nábytok a vybavenie využijeme zo 

skladových zásob. 

K počítačovému vybaveniu sme pristúpili doplnením dvoch NTB pre TSP a TP a jedným NTB na 

základe požiadavky HKO v celkovej cene troch NTB 620€ a príslušenstva (tlačiarne, fotoaparát, 

myšky, kabeláž)  v cene 210,38 €. Jeden stolový počítač a ostatné vybavenie technológiami je 

zabezpečené z hmotného majetku. 

 Všetko vybavenie, technológie a príslušenstvo ostáva po skončení programu ako kancelárske 

vybavenie obecného úradu, nie je to viazané účelovo na projekt TSP a TP. 



 

Dotácie Ošustovec, Bocian 
      Na základe podanej žiadosti na: Ošustovec – 5 % spoluúčasť, sa prepočítava z celkových 

nákladov, ktoré boli zadané v žiadosti a to: celkové náklady 13 902,00 €, z toho 5 % 

spoluúčasť, výška dotácie – 6 500,00 €,    ostatné náklady budú pokryté z vlastných 

finančných prostriedkov. Tieto údaje sú z podkladov podanej žiadosti na MK. 

      Taktiež bola podaná žiadosť na budovu: Bocian – celkové náklady v žiadosti boli vo 

výške 40 082,00 €, z toho 5 % spoluúčasť – 2 004,00 €, výška dotácie 25 000,00 €, ostatné 

náklady pokryté z vlastných finančných prostriedkov. Tieto údaje sú z podkladov podanej 

žiadosti na MK. 

 

Služby externého manažmentu 

     Obec na rok 2017 nemala rozpočtované finančné prostriedky na tento účel Miestne 

občianske poriadkové služby. Navrhujeme na položku – podpoložku 637 005 Služby externého 

manažmentu navýšiť rozpočtované finančné prostriedky o 300,00 €.  

 

Komunikácia 
     V príprave prác na rekonštrukcii cesty na Korytno a získavaní stavebných a pevnostných posudkov 

boli zistené stavebné nedostatky, ktoré v príprave rozpočtu na túto cestu neboli predpokladané, a boli 

navrhnuté nové riešenia v podobe úpravy povrchu najlacnejším tvrdým povrchom na trhu, frézovaným 

drveným asfaltom. Rovnako po presnom zameraní nebol potvrdený predbežný a schválený výpočet, 

nakoľko sa jedná o dĺžku cesty v úseku 1680 m a prípojnej komunikácie medzi ulicou Brezovou a Za 

tehelňou (poza Agrostav) v dĺžke cca. 400m. 
Technologicky čiastkové riešenie opravou zasypaním by malo len krátkotrvajúci charakter, pretože pri 

nespevnených hranách cesty by dochádzalo k vymývaniu povrchu aj naďalej. Bez nutnosti hranenia 

vozovky obrubníkmi je pri frekvencii pohybu zbytočné používať technológiu klasického vrstvenia 

podkladovej plochy, ako sa bežne používa. Pohybu štruktúr by sa v tomto prípade nezabránilo, ale 

málo častým používaním by tento stav bol trvácnejší, no nie hospodárnejší. 

Pri sondáži podkladu bol zistený stav, s ktorým sa počíta pri základnom podklade, teda štrkopiesok 

a makadam sú súbežne po celom povrchu opravovaného úseku. Z tohto dôvodu je najvhodnejším 

riešením použitie technológie oživenia podkladu jeho vertikulovaním (podklad sa rovnobežne preorie 

hrabacou radlicou bagra a uhladí valcovaním) a nanesie sa vrstva frézovaného drveného asfaltu. 

Predpoklad rozpočtu pre VO: 

      Vertikutácia 5040 m2 x 0,45€                                    2268,00 € 

      Valcovanie 5040 m2 x 0,28€                                     1411,20 € 

       Penetrácia tekutým asfaltom 8000 m2 x 0,42€         3360,00 € 

       Drvený asfalt frézovaný 1140t x 6,00€                     6840,00 € 

       Pokládka asfaltu 8000 m2 x 0,49€                            3920,00 € 

Predpokladaná cena celkom: 17799,20€ bez DPH, 21359,04€ s DPH, teda 2,67€/m2 s DPH. 

Odporúčam do VO a OZ schváliť cenu 22000€ v prípade, ak by bolo nutné započítavať vyššie 

prevozné náklady, ak by bol súťažiteľ mimo okresu. 

 

Bytovky Školská 

Sanácia balkónov na bytových domoch Školská sa týka pokračovania údržby na balkónových 

priestoroch, ktorá bude pokračovať po montovaní prístreškov výmenou poškodenej hydroizolácie 

podláh a údržbou poškodených povrchov bez zásahu do stavebnej časti alebo výmeny niektorých 

stavebných prvkov. Náklady podľa pôvodného predpokladu zo 16.000,-€ boli rozpočtované 

v položkách 2000,-€ na bežnú údržbu, 14.000,- na údržbu balkónov, pričom po vypracovaní a oprave 

rozpočtu bola predpokladaná výška nákladov 17.279,25 bez DPH, 20.735,10 s DPH. Pred vyhlásením 

obchodnej súťaže  musíme mať schválený rozpočet vo výške predpokladanej ceny zákazky, preto je 

potrebné upraviť rozpočet projektu na navrhovanú cenu. 

 
 



Čerpačka Jareček 

     Z dôvodu častých porúch a následných nefunkčností čerpacej stanice dochádza k vyplavovaniu 

odpadových vôd do susedných nehnuteľnosti a následnému stekaniu do recipientu Levočského 

potoka. Táto situácia vyvoláva skutočnosť nutnej opravy, ktorá bude pozostávať z dodávky 

vybavenia novej technológie čerpacej stanice, ktorá pozostáva z týchto častí – viď predloha 

cenovej ponuky č. 17406 sprostredkované firmou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. so sídlom ul. 

Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov. Navrhujeme na položku – podpoložku  0520   635 006                

rozpočtovať finančné prostriedky  vo výške    31 000,00 €.        

 
 

FO Slovan  
     Navrhujeme na položke – podpoložke 0810  633 006 – materiál rozpočtovať finančné prostriedky vo 

výške   200,00 €.  

 
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce  

     Na  základe Uznesenia OZ Obce Markušovce č. 239/2017 zo dňa 27. 06. 2017 navrhujeme 

rozpočtovať finančné prostriedky vo výške 23 798,94 € na financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov na Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce.  

 

        

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

Finančné operácie – príjem 

 

Čerpanie z RF  (421)  +    118 000,00  € 

 

Dôvodová správa 
 

     Prevod finančných prostriedkov z Rezervného  fondu na financovanie kapitálových 

výdavkov stavby Schody ku kostolu a chodníky v obci Markušovce. Doteraz rozpočtované 

finančné prostriedky  navrhujeme presunúť  na čerpanie bežných výdavkov. Náklady na túto 

stavbu navrhujeme pokryť z  rezervného fondu. 

 

 

 

 

V Markušovciach 13. 7. 2017 

 

 

 

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

              č.  2 Rozpočtové opatrenia č. 4/2017 

              č.  3 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, krycí list  BOCIAN 

              č.  4 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, krycí list OŠUSTOVEC 

              č.  5 Sanácia balkónov BD v Markušovciach 

  

              

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


