
OBEC MARKUŠOVCE 

Materiál na rokovanie  
3.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  
Obce Markušovce 
Dňa: 15. 12. 2022 

Bod programu číslo:  

                 10.  

Bod programu: 

Návrh  rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 

Materiál predkladá:  
Peter Fulla 
starosta obce 

Materiál vypracoval: 
Mgr. Margita Bednariková 
Lucia Gerdová 
samostatní odborní referenti za OcÚ 
Zuzana Kozáková   
samostatný odborný referent za ZŠsMŠ 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 

1.  
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

Schvaľuje  

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Markušovce na rok 2023: 

Príjem: 

 Bežný príjem           38 500,00  € 

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

     Príjem celkom                                                         38 500,00  € 

Výdaj: 

 Bežný výdaj      2 240 700,00  € 

 Kapitálový výdaj                   0,00  € 

 Hmotná núdza             8 500,00  €    

      Výdavky celkom                                                 2 249 200,00  €   



2.  

 

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
Berie na vedomie:  
Viacročný rozpočet ZŠ s MŠ na roky 2024 – 2025 
 
Rok 2024: 
 

Príjem: 

 

 Bežný príjem           38 500,00  € 

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

       Príjem celkom                                                         38 500,00  € 

 

Výdaj: 

 

 Bežný výdaj       2 290 200,00  € 

 Kapitálový výdaj                    0,00  € 

 Hmotná núdza              8 500,00  €    

 

      Výdavky celkom                                                 2  298 700,00  €   

 

 

Rok 2025 

 

 Bežný príjem           38 500,00  € 

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

       Príjem celkom                                                         38 500,00  € 

 

Výdaj: 

 

 Bežný výdaj      2 277 200,00  € 

 Kapitálový výdaj                   0,00  € 

 Hmotná núdza             8 500,00  €    

 

      Výdavky celkom                                                 2 285 700,00  €   

 

 

Dôvodová správa: 

 

     Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce má právnu subjektivitu od 01. 

01. 2002, ktorá hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Správa je spracovaná za celý právny subjekt, 

súčasťou ktorého je základná škola, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň.     



V rámci prenesených kompetencií je  financovaná základná škola z normatívnych finančných 

prostriedkov, nenormatívnych  finančných prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, 

lyžiarske kurzy, príspevok pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na 

deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Z vlastných príjmov 

a z podielových daní v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom rozpočtu obce sú 

financované  ŠKD, MŠ a ŠJ. 

     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 2023, pričom rozpočet na roky 2024 

a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.     

     Podrobný rozpis príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za rok 2023 tvorí prílohu č. 1.   

 

 

 

 

V Markušovciach 1. 12. 2022                                                       Peter     F u l l a 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: č. 1 Návrh  rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2023 – 2025 

                     Komentár k rozpočtu na rok 2023 


