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Návrh na 2. zmena rozpočtu Obce Markušovce 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 
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Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 

 
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 celové výdavky podľa § 14, odst. 2, písmeno a) 

 

Bežné výdavky 

 

0111 632 033 Poštovné                                                                                         - 2 500,00 € 

0111 632 035 Telekomunikačné služby                                                               + 2 500,00 €  

 

 

Dôvodová správa 

 

     Na základe Dodatku č. 16 Metodického usmernenia MF SR z dôvodu novelizácie 

opatrenia MF SR  z 8. decembra 2004 k MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 



druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické 

usmernenie.  

 
 

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

podľa § 14, ods. 2, písm. b), c) 

Bežné príjmy 

 

Bežný transfer  pre TSP + TP    +       42 324,00  € 

Bežný transfer  pre ZŠ   +         1 001,00  € 

Bežný transfer pre ZŠ – R. 2016                                                                                  +       13 849,55  € 
 

Bežné výdavky 

 

Bežný transfer  pre TSP + TP   +      42 324,00  € 

Bežný transfer  pre ZŠ   +        1 001,00  € 

Bežný transfer pre ZŠ – R. 2016                                                                                  +      13 849,55  € 

 

Dôvodová správa       

 
     Realizácia projektu TSP a TP začína od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2019.  Ide o dvoch terénnych 

sociálnych pracovníkov a štyroch terénnych pracovníkov 
Potreba terénnej sociálnej práce vzhľadom na veľký počet obyvateľov, ktorí žijú v sociálnom 

vylúčení, veľký počet ľudí v núdzi, ktoré potrebujú uspokojovať ich potreby riešením 

sociálnych problémov, potreba vykonávať pomoc ľuďom konkrétnym poskytovaním služieb 

a výkonov.  

 
     Na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2017, zo dňa 7. 4. 2017 z OÚ 

Košice – odbor školstva,  nám bola oznámená úprava  nenormatívnych finančných prostriedkov. 

Tieto finančné prostriedky sú určené na odchodné pre zamestnanca ZŠ s MŠ Školská 16, 

Markušovce. 

 

     V roku 2016 ZŠ s MŠ v Markušovciach  nevyčerpala fp prenesených kompetencii z OÚ Košíc. 

Tieto finančné prostriedky dňa 2. 01. 2017 presunula na účet obecného úradu. Dňa 19. 1. 2017 

tieto fin. prostriedky  boli vrátené na chod školy.  

 

 

Kapitálový príjem 

 

 
Kapitálový  príjmy 

 

Kapitálový transfer  pre Výstavbu MŠ v obci  Markušovce   +     241 870,00  € 

  
 

Kapitálové výdavky 

 

Kapitálový transfer  pre Výstavbu MŠ v obci Markušovce   +    241 870,00  € 

 

 



 

Dôvodová správa 
 
     Vzhľadom k tomu, že došlo ku dopracovaniu projektovej dokumentácie na detailnú a na 

základe hodnotiacej správy zo SIEA v rámci naplnenia merateľných ukazovateľov bolo 

nevyhnutné navýšiť rozpočet. 

 

 

 

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

Bežné výdavky 

 

0111 637 005 – Služby externého manažmentu - Územný plán                      +        1 500,00  € 

0111 637 005 – Služby externého manažmentu - MŠ strecha                         +            250,00 €  

0111 637 005 – Odchyt  túlavých zvierat                                                         +        1 605,00 €  

0111 637 005 – Ostatné služby (vyjadrenia Sl. telekom a pod.)                      +            300,00 € 

0111 637 006 – Lekárske prehliadky                                                               +            300,00 € 

0320 637 001 – PO Školenie                                                                            +            200,00 € 

0320 637 005 – Špeciálne služby                                                                     +            300,00 € 

0451 633 006 – Materiál - úprava cesty k chatkám KORYTNO                     +      12 000,00  € 

0451 634 004 -  Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                         +           150,00  €  

0560 633 006 -  Sadenice, kvety, výzdoba                                                       +        5 100,00  € 

0560 633 006 -  Odpadkový kôš – 5 ks                                                            +           760,00  € 

0560 633 006 -  Parková lavička – 5 ks                                                            +        1 500,00  €   

0640 633 006 -  Materiál (verejné osvetlenie)                                                  +           500,00  € 

0830 635 006 -  Údržba miestneho rozhlasu a ústredne                                   +        1 000,00  € 

0911 635 006 – Rutinná a štandardná údržba – MŠ strecha                            +       28 000,00  €     

S p o l u                                                                                                             +       53 465,00 €    
 

 

 

 

Dôvodová správa 
 

     Územný plán – služby externého manažmentu – Obec Markušovce so sídlom Michalská č. 

51 pristúpila k „Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN – O Markušovce“, v rámci čoho je potrebné 

na účet jeho obstarávania zabezpečiť obstarávateľa tejto dokumentácie v zmysle §§ 22 – 28 

stavebného zákona. Bližšie informácie  budú poskytnuté priamo na OZ p. Ing. Rimbalovou. 

 

     MŠ strecha – služby externého manažmentu nám poslúžia na  spracovanie rozpočtu na 

náklady potrebné na rekonštrukciu a údržbu  strechy na MŠ v Markušovciach.   

 

     Odchyt túlavých zvierat – na základe uzavretia Zmluvy o spolupráci pri odchytaní 

a umiestnení túlavých psov s Občianskym združením Útulok šťastný psík, zastúpený p. 

Silviou Valkošákovou, trvalé bytom Matejovce nad Hornádom 147 (schválená dňa 18. 04. 

2017, uznesením č. 227/2017) 

 

     Nakoľko obec nemala vytvorenú položku – podpoložku v rozpočte 2017 na  vytyčovanie 

podzemných vedení, ktoré sa spoplatňuje,  preto navrhujeme  novú položku do rozpočtu.  

 



      Lekárske prehliadky  - nakoľko rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie 

požadovaných nákladov, je potrebné túto položku -podpoložku navýšiť.  

 

     Školenie za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné 

za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO a školenie  na odbornú prípravu 

veliteľov a družstiev dobrovoľných hasičských zborov obci a miest – viď príloha 

 

      Špeciálne služby – Činnosť BOZP a PO – rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie 

požadovaných nákladov na základe dodatky č. 1, preto je potrebné túto položku a podpoložku 

navýšiť (štvrť ročne 150,00 €). 

 

     Úprava cesty k chatkám KORYTNO  - na základe viacerých ústnych sťažnosti 

o prístupovú cestu k chatkám   KORYTNO,  žiadali majitelia týchto chatiek o kultúrnejšie 

sprístupnenie a úpravu tejto cesty výsypom štrku a kameňa. 

 

     Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – pre rok  2017 sme nemali rozpočtované fp  

na  dopravu materiálu, navrhujeme doplniť rozpočet na túto položku – podpoložku. 

 

     Sadenice, kvety, výzdoba, odpadové koše, parkové lavičky  - obec plánuje  zveľadiť 

verejné priestranstva v obci s výsadbou kvetou, kríkov a osadenie parkových lavičiek 

a odpadových košov.  

 

     Verejné osvetlenie – pre rok 2017 máme malo rozpočtovaných finančných prostriedkov, 

navrhujeme navýšiť na tejto položke – podpoložke. 

 

     Údržba miestneho rozhlasu  - nakoľko došlo k výpadku miestneho rozhlasu je potrebná 

výmena bateriek, frekvencie, navrhuje sa na tejto položke navýšiť rozpočet. 

 

     MŠ strecha – t.č. strecha MŠ je  v havarijnom stave. Je potrebné túto situáciu riešiť 

neodkladne, aby nevznikli škody na budove.  Ohľadne nákladov na túto údržbu Vás bude 

bližšie informovať priamo na OZ  Ing. Rimbalova.  

 

 

Kapitálové  výdavky 

 

716 -  Príprava a projektová dokumentácia                                                        +     1 000,00 € 

716 -  PD k návrhu protipovodňových opatrení                                                 +   19 500,00 €              

716 -  PD k novému chodníku – ul. Michalská                                                  +        300,00 €     

711005 – Územný plán                                                                                       +        400,00 € 

717001 – Výstavba Altánku                                                                                +     2 500,00 € 

717001-   Výstavba MŠ v obci Markušovce 5 % spoluúčasť                             +   35 000,00 € 

            -   Výstavba MŠ v obci Markušovce – neoprávnené výdavky                + 200 000,00 €    

S p o l u                                                                                                                + 258 700,00 €   

 

 

Dôvodová správa 

 

 



     Príprava a projektová dokumentácia – podľa potreby  

 

     Protipovodňové  opatrenie  - 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.  

 
 

               

 

 

 

 

 

V Markušovciach dňa  12. 05. 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

              č.  2  Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 

              č. 3  Rozpis fin. prostriedkov  na TSP a TP (na jeden mesiac) 

              č. 4  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

              č. 5  MŠ – skutočný stav, prehlásenie statika, rozpočet, s ktorým sa uvažuje do  

                       súťaže 

              č. 6  Sadenice, kvety, výzdoba 

              č. 7  PD k novému chodníku – ul. Michalská                 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


