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Bod programu: 

 

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2020 - 2022 
 

Materiál predkladá:  

Marek Virág 

starosta obce 

 

Materiál vypracoval: 

Mgr. Margita Bednariková 

samostatný odborný referent 

Bc. Marta Brajerčíková 

samostatný odborný referent – mzdy 

Ing. Klára  Rimbalová 

samostatný odborný referent – kapitálové výdavky  

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

 

1.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 

Schvaľuje / neschvaľuje 

 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2020 

 

 
Bežné príjmy                         :     3 651 882,00 €    Bežné výdavky                        :   3 057 688,00 € 

Kapitálové príjmy                 :        822 561,00 €    Kapitálové výdavky                 :   1 723 101,00 € 

Finančné príjmové operácie :         335 836,00 €    Finančné výdavkové operácie :        29 490,00 €  

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

Príjmy celkom                    :      4 810 279,00 €    Výdavky celkom                      : 4 810 279,00 € 

 

2.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 



Berie na vedomie: 

 

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2021 – 2022 

 

Rok 2021 

 
Bežné príjmy                        :     3 668 284,00 €     Bežné výdavky                        :   2 948 441,55 € 

Kapitálové príjmy                :            5 000,00 €     Kapitálové výdavky                :    1 552 000,00 € 

Finančné príjmové operácie :     1 103 500,00 €     Finančné výdavkové operácie:         29 752,00 €  

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

Príjmy celkom                    :     4 776 784,00 €    Výdavky celkom                      :  4 530 193,55 € 

 

 

 

Rok 2022 

 
Bežné príjmy                         :     3 754 864,00 €     Bežné výdavky                        :  2 935 169,56 € 

Kapitálové príjmy                 :            5 000,00 €     Kapitálové výdavky                :        10 000,00 € 

Finančné príjmové operácie :             3 500,00 €     Finančné výdavkové operácie:        35 020,00 €  

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

Príjmy celkom                    :      3 763 364,00 €    Výdavky celkom                      : 2 980 189,50 € 

 

 

Dôvodová správa 

 

     Predkladaný návrh  rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004  

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych  

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa 

na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným na príslušný rok 2020, pričom rozpočet 

na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 

     Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je 

zatiaľ stanovený, financovanie bude prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov. 

     Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 594 194,00 €, kapitálový rozpočet je 

rozpočtovaný so schodkom vo výške  900 540,00 €, schodok kapitálového rozpočtu bude 

pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu a čerpaním rezervného fondu vo výške 325 686,00 

€. 

     Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018, a to v jednotlivých druhoch 

miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja 



makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej 

legislatíve. 

PRÍJEM 

Bežný príjem 2020 

- daňové príjmy       1 566 826,00 € 

- nedaňové príjmy            99 810,00 € 

- dotácie a granty          438 040,00 € 

- prenesené kompetencie      1 490 706,00 € 

- vlastné príjmy ZŠ s MŠ           56 500,00 € 

 S p o l u         3 651 882,00 € 

 

Nedopatrením pri prenesených kompetenciách – matrika, bolo narozpočtovaných   1 100,00 € 

namiesto 11 100,00 €.  

 

 

133 013 - zmena prevádzkovateľa skládky:  z názvu Sabar,  Nova  na Environmentálny fond  

 

212 002 – navýšenie finančných prostriedkov:  z prenajatých pozemkov: dňa 7. 11. 2019 bolo 

prijaté uzesenie č. 91/2019 o nájme poľnohospodárskych pozemkov pre firmu BLAUMONT 

(114,7580 ha za cenu 36,00 EUR/ha/rok) 

 

Kapitálový príjem 2020 

- sú zahrnuté príjmy za predaj pozemkov, dotácia na výstavbu  MŠ, predpokladaný doplatok 

dotácie na MŠ – zníženie energetickej náročnosti, predpokladaný doplatok dotácie na KC – 

hnuteľné veci, spolu  vo výške:                                                            822 561,00 € 

 

Finančné operácie 2020 

- v tejto časti príjmov sú zahrnuté finančné prostriedky čerpané z rezervného fondu, ktoré sa 

použijú len na kapitálové výdavky a nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho 

roka vo výške:                                                                                      335 836,00 €  

 

   

VÝDAJ 

 

Bežné výdavky 2020                                                                       1 208 358,00 €  

– podrobný rozpis týchto výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1       

 

0111 41 635006 – Údržba budov – OcÚ – v roku 2020 sa plánuje vybrúsenie a maľovanie  

                              okien. Zistenie závad zamakania na chodbe.   

0111 41 637003 – Propagácia, reklama, inzercia a webová stránka obce.  

0111 41 637005 -  Služby externého manažmentu /MŠ – 7800,00 €, MŠ zniž.en.nár.2250,00  

                              €,  PZ 500,00 €/. 

0520 41 635004 – Údržba ČOV – čistenie a odstraňovanie porúch kanalizačnej siete externým                 

                              dodávateľom (fekal)   

0520 41 635006 – Údržba čerpačky Jareček – demontáž čerpadiel, úprava koša, osadenie    

                              nového koša po trase novej kanalizácie na ulici Pod horou. 

0520 41 637014 – Stravovanie – nakoľko budú prijatí pracovníci na ČOV vzniká im nárok na  

                              stravu. 

 



Mzdy 2020 

 

0111 Výdavky verejnej správy 

 

Položka predstavuje mzdy a odvody za zamestnancov obecného úradu vykonávajúcich 

odbornú a administratívnu činnosť vo verejnej správe, za starostu, za pracovníkov 

vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev, vedenie 

a obsluha motorových vozidiel a upratovanie. V tejto položke je zahrnutá aj časť nákladov  na 

zamestnancov prijatých na v rámci národného projektu na podporu miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, na základe dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.  a projektu na podporu 

zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z.z. 

Oproti roku 2019 je rozpočet na rok 2020 navýšený o plat pracovníka Komunitného centra, 

plat  prednostu obecného úradu a plat pracovníčky na ekonomickom úseku na polovičný 

úväzok. Nárast v položke mzdy a odvody od 1.1.2020 je z dôvodu nárastu miezd vo verejnej 

správe podľa zákona č. 388/2018, ktorým sa dopĺňa zákon 553/2003 o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Pracovná náplň prednostu obecného úradu 

1. Obecný úrad vedie a organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva z funkcie 

starosta obce. 

2. Prednosta je zamestnancom obce, za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Zastupuje 

obecný úrad navonok. Je oprávnený podpisovať písomnosti, ktoré majú operatívnu a 

organizačnú povahu a nie sú rozhodnutím vo veci samej. Koná vo veciach obchodných, 

pracovnoprávnych a administratívnych s výnimkou tých, kde je výlučná právomoc 

starostu. 

3. Funkcia prednostu je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, 

funkcie v štátnej službe. 

4. Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy: 

a. vedie a organizuje prácu obecného úradu a zodpovedá za jeho činnosť, podáva 

návrh na vnútornú organizáciu obecného úradu, 

b. koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť jednotlivých zamestnancov v rámci 

svojej pôsobnosti, plní - v rozsahu poverenia starostu, úlohy v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov obecného úradu, vypracúva opisy 

pracovných činností priamo riadených zamestnancov, predkladá návrhy na 

personálne obsadenie funkčných miest zamestnancov obecného úradu, navrhuje 

starostovi platové zaradenie, úpravu platu a výšku odmien zamestnancov obecného 

úradu v rámci svojej pôsobnosti, 

c. dbá o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obce pracujúcich na 

obecnom úrade, zabezpečuje ich vzdelávanie, 

d. v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh obecného úradu vedie porady 

zamestnancov obecného úradu, 

e. podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh obecného 

úradu, zabezpečuje jednotný postup zamestnancov a ich spoluprácu pri plnení 

úloh, 

f. vedie, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť obecného úradu, 

g. zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu obce, sleduje jeho čerpanie a plnenie, 

h. kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie finančných prostriedkov 

pridelených na činnosť obecného úradu, 



i. zabezpečuje, po odsúhlasení starostom, materiálno-technické vybavenie obecného 

úradu, jeho zariadení a zabezpečuje ich údržbu, 

j. zabezpečuje ochranu majetku obce a hospodárenie s ním, 

k. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa 

týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce, alebo týmto organizačným 

poriadkom zverené starostovi, prípadne iným zamestnancom obce, 

l. organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostom, základné práce na úseku 

civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm, havárií alebo iného 

ohrozenia, 

m. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 

zastupiteľstva, 

n. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, 

o. spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

p. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy a s organizáciami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce v rámci svojich kompetencií, 

q. sleduje výkon samosprávy z hľadiska dodržiavania zákonnosti, vykonáva 

nariadenia, platné uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce, 

r. podľa potreby spracováva vnútroorganizačné dokumenty na zabezpečenie úloh a 

činnosti obecného úradu, predkladá starostovi návrhy na efektívne organizačné 

zmeny alebo zmeny tohto organizačného poriadku, 

s. zodpovedá za zverejňovanie povinných informácií na úradnej tabuli obce a na 

oficiálnom webovom sídle 

t. podieľa sa na koordinovaní práce zamestnancov na aktivačnej činnosti formou 

menších obecných služieb 

5. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce, ktoré sú 

primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

0133 MATRIKA + REGOB 

 

V tejto položke je rozpočtovaných 60% platu pracovníčky, ktorá vykonáva činnosť 

matričného úradu a je tu zahrnutých aj   30 % nákladov  na zamestnanca prijatého na v rámci 

národného projektu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, na základe § 50j zákona 

č. 5/2004 Z.z., ktorá je financovaná 80 % z ÚPSVaR a 20% z vlastných prostriedkov. 
 

0443 Stavebný úrad, ŽP 

 

V činnosti stavebného úradu a ŽP  je zahrnutých 30 % platu pracovníčky, ktorá vykonáva 

činnosť  stavebného  úradu a 40 % platu pracovníčky, ktorá  vykonáva   inžiniersku  činnosť  

pri  investičných  stavbách vykonávaných obcou, zabezpečuje  výkon štátneho stavebného 

dohľadu, zabezpečuje výkon správneho dohľadu na úseku dopravy.  

 

0520  Nakladanie s odpadovými vodami 

 

K navýšeniu rozpočtu v oblasti nakladania s odpadovými vodami došlo z dôvodu spustenia 

novej čističky odpadových vôd, kde prevádzkový poriadok ukladá dvoch prevádzkových 

pracovníkov na obsluhu tejto čističky a je tam zahrnutých aj 30 % platu pracovníčky, ktorá 

má v správe pitnú vodu. 

630  Zásobovanie vodou 

 



Navýšenie  rozpočtu v oblasti so zásobovaním pitnou vodou  je z dôvodu,  rozpočtovania  

platu pracovníka, ktorý bude zodpovedný  za  výmenu vodomerov a 30 % platu pracovníčky, 

ktorá ma v správe  pitnú vodu . 

 

620  MOS a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti 

412/§50j 

 412 

V tejto položke sú zahrnuté  náklady  na 4 zamestnancov prijatých  v rámci národného 

projektu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, na základe § 50j zákona č. 5/2004 

Z.z., ktorá je financovaná 80 % z ÚPSVaR a 20 % z vlastných prostriedkov. Jedná sa o dvoch 

pracovníkov, ktorí vykonávajú práce spojene udržiavaním verejných priestranstiev /kosenie 

a čistenie/a iné pomocné práce v obci, jedného pracovníka, ktorý koordinuje  poriadok na 

verejných priestranstvách a vykonáva iné pomocné práce v obci a jedna pracovníčka , ktorá 

koordinuje aktivačnú činnosť podľa § 12 zákona č. 5/2004 Z.z. 

 

620/§ 52 

 

620 

Položka zahŕňa náklady na zamestnancov prijatých na koordinovanie aktivačnej činnosti 

formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004, kde je 

započítaná časť celkovej ceny práce na 3 zamestnancov v rozsahu 4 hod. /jeden koordinátor. 

Príspevok je úmerný počtu uchádzačov o nezamestnanie , ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť 

formou menších obecných služieb pre obec Markušovce podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. 

 

Počty zamestnancov obecného úradu bez projektov a MOS  

                           

                              2019                                               2020 

                        16 na 100 % úväzok                   20 na 100 % úväzok                    
                          1 na   60 % úväzok                     1 na   60 % úväzok 

                          1 na   40 % úväzok                     1 na   40 % úväzok 

                                                                              1 na   50 % úväzok 

 

Navýšenie počtu zamestnancov obecného úradu bez projektov je o 2 pracovníkov na ČOV, 1 

pracovníka pre Komunitné centrum, prednostu obecného úradu a 1 pracovníčku na 

ekonomický úsek na polovičný úväzok. 

 

V rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ zamestnávame 6 pracovníkov. 

 

V rámci Národného projektu PRIM  zamestnávame 2 pracovníčky a 1 pracovníčku na dohodu 

o pracovnej činnosti. 

 

Cez projekty ÚPSVaR zamestnávame 8 zamestnancov. 

 

Celkový počet zamestnancov k 1.12.2019 je 34 zamestnancov. 

 



Rozpočet sa  nemôže posudzovať ako celok, musia sa posudzovať jednotlivé položky 

samostatne, z dôvodu , že každá položka má svoje osobitosti najme zdroj finančných 

prostriedkov/ napr. projekty - dotácie zo štátu/ 

 

Kapitálové výdavky 2020                                                               1 723 101,00 € 

 
Verejný vodovod: 

- Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska, Markušovce s. č. 118 – s. č. 114 – viď situácia 

- Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce – viď situácia 

- Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého (Štofan), Markušovce – viď  

  situácia 

- Vodovod – napojenie RD s. č. 392,  388, 370, - Kaleta, Soták, Tomko 

- Vodovod – napojenie RD s. č. 216 a novostavba RD 

- Vodovod – napojenie RD na ul. Sv. J. Nepomuckého s. č. 458, 401, 214, 359, 358, 215, 357,  

   Filip - Zumer 

 

Verejná kanalizácia: 

- Rozšírenie kanalizácie ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce – viď situácia 

- Rozšírenie kanalizácie ul. Za Tehelňou, Markušovce – viď situácia 

 

Nákup pozemkov: 

- Jareček – nákup pozemkov  

- ČS1 a ČS2 – nákup pozemkov  

- SAVA – Slovakia s. r. o. – nákup pozemku 

- Vysporiadanie prístupových ciest a zásahov zo stavby  ČOV II. etapa Markušovce  

- Rekonštrukcia prístupových ciest: - Hornádska ul. (smer záhradky) 

                                                          - Hornádska ul. (Vilkovský, Hamrák, Hodnický) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (3 bytové domy) 

                                                          - Pod Horou 

                                                          - Banícka ul. 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (Roztocká kolónia) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (smer  Železničná stanica) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (Hamrisko) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (ul. Železničná) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (otočka pi autobusovej zástavke) 

                                                          - Sv. J. Nepomuckého (Štofan) 

                                                          - Za Tehelňou (Ružena Klempárová) 1x RD 

                                                          - Za Tehelňou prepojiť smer Brezová ul., Slovenská ul. 

                                                          - Brezová – smer Železničná     

 

Projektová dokumentácia:  Chodník–Jareček–Požiarna zbrojnica s doplnením jeho osvetlenia 

- prepojenie týchto dvoch úsekov je nutné riešiť chodníkom a to z dôvodu bezpečnosti detí 

dochádzajúcich do školy v počte cca 600 detí. 

 

 

Finančné operácie 2020                                                                       29 490,00 € 

- sa nachádzajú podrobne v prílohe č. 1          

  

 

           



 

 

 

V Markušovciach  27. 12. 2019                                 Marek    V i r á g 

            starosta obce 

 

 

 

Prílohy č. 1. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022  

                     PRÍJMY 

                     Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 

                     VÝDAVKY  


