O BEC MA RK U ŠO V CE
ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE MARKUŠOVCE ZA ROK 2010
V zmysle § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov obec po skončení rozpočtového roka súhrne spracuje údaje o
rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce. Túto zákonnú povinnosť si plníme a
predkladáme Vám záverečný účet obce Markušovce za rok 2010, ktorý má obsahovať údaje prehľadne
rozdelené do týchto častí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej kvalifikácie,
bilancia aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce,
prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
hodnotenie plnenia programov obce
záverečný účet obce Markušovce k 31.12.2010

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej kvalifikácie
Rozpočet obce Markušovce na rok 2010 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24 júna
2010, uznesením č. 241 v príjmovej 3 563 550 € a výdavkovej časti v sume 2 589 320 €. Tento
schválený rozpočet nemal v priebehu roka ţiadne úpravy.

PRÍJMY rozpočtu obce:
I. Bežné príjmy obce predstavujú daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.
1. daňové príjmy
a) dane z príjmov a kapitálového majetku: výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej
samospráve činil 528 354,01 €.
b) dane z majetku: obec vyinkasovala na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 na základe VZN obce
Markušovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady spolu 55 888,12 € (daň z pozemkov za rok 2010 14 611,18 €, daň zo stavieb za rok 2010
41 049,28 € a daň z bytov za rok 2010 227,66 €). Pohľadávky za daň z nehnuteľnosti za
predchádzajúce roky boli vybrané vo výške 4 900,65 €. V roku 2010 vznikli obci pohľadávky na dani
z nehnuteľnosti vo výške 11 025,44 €, z čoho tvoria pohľadávky právnických osôb 6 181,44 €
c) dane za tovary a služby: ostatné dane za špecifické sluţby: daň za psa 905,74 €, daň za vyuţívanie
verejného priestranstva 248,52 € a daň za dobývací priestor 896,79 €. Poplatok za komunálne odpady
za rok 2010 bol vybraný vo výške 10 271,94 € a pohľadávky za predchádzajúce roky 3 276,39 €.
Rovnako ako aj pri dani z nehnuteľnosti obec naďalej eviduje pomerne vysoké pohľadávky za
poplatok za komunálne odpady, v danom roku vznikli pohľadávky vo výške 11 045,01 €. Poplatok za
uloţenie odpadu 24 896,38 €,
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2. nedaňové príjmy
a) príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku: prenájom všetkého druhu majetku (pozemkov,
budov, stavieb a priestorov) 57 158,54 €
b) príjmy za administratívne poplatky a iné poplatky: správne poplatky, poplatky za predaj
výrobkov, tovarov a sluţieb vykázané vo výške 51 455,97 €
c) príjmy za poplatky : príjmy za dodávku vody vo výške 14 463,25 € a stočné vo výške 7 329,13 €.
d) úroky z vkladov: 295,12 €
3. granty a transféry
a) granty tvoria dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov – Psychiatrická spoločnosť prispela vo
výške 3 000 € občanom na odstránenie následkov povodní.
b) bežné transfery v rámci verejnej správy: finančné prostriedky, ktoré obec dostala od orgánov
verejnej správy, spolu vo výške 1 068 694,30 € . V priebehu roka boli obci poskytnuté tieto transfery:
 na stavebný úrad 3 447 € ,
 na starostlivosť o ţivotné prostredie 434 € ,
 na úsek pozemných komunikácií na obce 220,63 € ,
 na matričnú činnosť 6 557,48 € ,
 na REGOB 1 263,90 €
 prostriedky od ÚPSVaR SNV ako príspevok na stravu a školské potreby pre ţiakov v hmotnej
núdzi vo výške 140 522,58 € na základe uznesenia Vlády SR č. 165/2004 k Návrhu opatrení na
prehĺbenie pozitívnych účinkov zmeny systému dávok v hmotnej núdzi na niektoré skupiny
obyvateľstva,
 transfer od ÚPSVaR SNV vo výške 9 017,91 € ako osobitný príjemca prídavku na dieťa z dôvodu
zanedbávania povinnej školskej dochádzky podľa zákona 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa,
 transfer od ÚPSVaR SNV vo výške 9 108,46 € podľa § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti formou menších obecných sluţieb ako príspevok na aktivačnú činnosť,
 transfer od ÚPSVaR SNV vo výške 4 957,92 € podľa § 50 i zákona NR SR č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti v z. n. p., príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti,
 transfer na zabezpečenie starostlivosti o vojnový hrob v súlade so zákonom NR SR č.130/2005
Z. z. o vojnových hroboch vo výške 61,88 €
 transfer na úhradu nákladov na povodňové záchranné práce vykonané na území obvodu Spišká
Nová Ves počas povodní od 16.5.2010 do 27.8.2010 vo výške 19 066,32 €
 transfer na základe uznesenia vlády SR č.834/2010 k správe o priebehu a následkoch povodní na
území SR vo výške 35 100 €
Transfer poskytnutý z fondu : Európsky fond regionálneho rozvoja na projekt Rekonštrukcia,
modernizácia a zníţenie energetickej náročnosti budovy Základnej školy vo výške 1 023 643,65 €
z toho časť nenávratného finančného príspevku – zdroj EU v sume 915 891,70 € a časť
nenávratného finančného príspevku – zdroj ŠR v sume 107 751,95 €
Dotácia na základe uznesenia vlády č.260/2010 na financovanie beţných výdavkov z titulu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 17 445 €
Dotácia na základe uznesenia vlády č.2724/2010 na financovanie beţných výdavkov z titulu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 20 881 €
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II. Príjmové finančné operácie obec v roku 2010 ţiadne finančné prostriedky nepreviedla do
Rezervného fondu.
Uznesenie vlády SR č.777/2008 na financovanie kapitálových výdavkov na opravu vodovodného
zdroja v rámci protipovodňových opatrení vo výške 33 102,40 €
Uznesenie vlády SR č. 868/2009 na financovanie beţných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb vo výške 17 010,55 €
Úver na eurofondy od Dexia banky a.s. vo výške 102 995,32 €
FOaÚ – opravy a údrţba byty Školská A,B,C vo výške 1 634,25 €

VÝDAVKY rozpočtu obce:
I. Bežné výdavky
Poznámka viď.príloha 1.- stromová štruktúra programového rozpočtu pre rok 2010

1. Plánovanie, manažment a kontrola
1.1. Manažment : ide o výdavky na činnosť obecného úradu. Celoročne rozpočtovaná suma
58 0000 € je plnená vo výške 115 203,74 €, t.j. plnenie na 298,6 % schváleného
rozpočtu. Z toho výdavky na mzdy a platy starostu obce a zamestnancov obecného
úradu tvorili 108 253 € t.j. plnenie na 386,6 % a k nimi prislúchajúce poistné
a príspevky do poisťovní 35 524,23 € t.j. plnenie na 355,2 %. Platby za tovary a sluţby
určené na chod úradu činili 4 640,86 €. Telekomunikačné sluţby rozpočtované vo výške
2 000 € boli prekročené a skutočné náklady boli vo výške 2 299 € t.j. 11,5 %. Skutočné
výdavky na elektrickú energiu boli vo výške 4 423 € a na plyn výdavky činili 5 740 €.
1.2.

Plánovanie : sú výdavky súvisiace priamo s strategickým plánovaním. Celoročne
rozpočtovaná suma 206 500 € je plnená vo výške 26 336,51 €, t.j. plnenie vo výške
4,4% schváleného rozpočtu.

1.3.

Finančné riadenie : sú rozpočtované poplatky bankám, audítorské sluţby a iné sluţby.
Rozpočtovaná suma vo výške 77 900 € má plnenie 6,1 % t.j. 4 786,37 €

1.4.

Kontrola : sú platové náleţitosti kontrolóra obce Markušoviec. Rozpočtovaná čiastka
vo výške 7 500 € bola prekročená o 10,3 % t.j. skutočné výdavky na činnosť kontrolóra
boli vo výške 8 271,31 €.

1.5.

Členstvá a partnerstvá obce : sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce
v zdruţeniach. Skutočné výdavky v priebehu roka boli vo výške 4 023,30 € t.j. 98,1 %
plnenie.

2. Propagácia a marketing
2.1.

Prezentácia obce : sú rozpočtované výdavky obce na propagáciu v celoštátnom
a v miestnom teritóriu. Výdavky boli mierne prekročené o 45,7 % t.j. vynaloţené
výdavky boli vo výške 291,44 €.

2.2.

Markušovský Spravodaj : sú výdavky súvisiace s vydávaním časopisu obce.
Rozpočtované výdavky boli na 1,4 % splnené.
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2.3.

Inzercie a reklamy : sú výdavky spojené s prezentovaním našej obce pred verejnosťou.
Rozpočtovaná čiastka vo výške 800 € má plnenie vo výške 96,2 % t.j. 769,25 €.

3. Interné služby
3.1. Činnosť orgánov samosprávy : sú výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov
a pracovné komisie obecného úradu. Skutočné výdavky boli o 33,3 % prekročené.
3.2.

Vnútorný chod úradu
3.2.1. Správa majetku : sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s správou budov
a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku,
nákup prístrojov a zariadení pre obecný úrad. Rozpočtovaná čiastka vo výške
183 700 € má plnenie 4,9 % t.j. 8 938,34 €
3.2.2. Podateľňa, archív, registratúra : sú rozpočtované čiastočné poštové
a telekomunikačné výdavky úradu. Rozpočtovaný výdavok na knihy, časopisy,
noviny bol výrazne prekročený. Skutočné náklady obce boli vo výške 872,59 € t.j.
581,7 %. Taktieţ telekomunikačná technika má prekročené výdavky o 11,6 %.
3.2.3. Autodoprava: sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace so správou ,
údrţbou a prevádzkou obecného autoparku. Rozpočtované výdavky vo výške
8 000 € na pohonné hmoty boli prekročené. Skutočné výdavky boli vo výške
8 594,73 € t.j. 107,4 %. Rozpočtované výdavky na mazivá, oleje vo výške 3 000 €
boli nadhodnotené. Skutočné výdavky boli vo výške 19,2 € t.j. 0,6 %. Výdavky na
servis, údrţbu a opravy boli vo výške 5 919,93 € Rozpočtované výdavky na
zmluvné a havarijné poistenie neboli prekročené t.j. plnenie na 73,3 %.
Rozpočtované výdavky na diaľničné známky a parkovné boli prekročené t.j.
plnenie na 115,1 % t.j. 172,58 €.
3.2.4. Servis pre úrad : sú rozpočtované celoročné nákupy všeobecného materiálu (
kancelárske, čistiace, ochranné pomôcky). Rozpočtované výdavky na kancelárske
potreby a materiál vo výške 6 000 € neboli prekročené a skutočné výdavky
dosiahli výšku 1 790,42 € t.j. 29,8 %..
3.2.5. Informačné prostredie : sú rozpočtované výdavky na správu elektronickej siete,
údrţba a obmena výpočtovej techniky úradu a nákup softvéru. Rozpočtované
výdavky na výpočtovú techniku vo výške 7 000 € sa neprekročili a skutočne
výdavky dosiahli 4 659,17 € t.j. 66,6 %.

3.3.
Vzdelávanie zamestnancov : sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za
školenia, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov. Rozpočtované výdavky na
školenia obecného úradu vo výške 700 € sa neprekročili. Skutočné výdavky dosiahli výšku
233 € t.j. 33 %. V rozpočtovaných výdavkoch nákup kníh neprekročil limit a skutočné
výdavky boli vo výške 28 € t.j. 28 % plnenie.
4.

Služby občanov
4.1.

Matričné služby a overovanie : sú činnosti matriky v obci podľa zákona č.154/1994
Zz. o matrikách. Výdavky obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti predstavovali sumu 7 865,33 € , z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu
v rámci transferu boli uhradené výdavky vo výške 6 557,48 € a zo zdrojov obce vo
výške 1 307,85 € Poznamenávame, ţe príjem zo správnych poplatkov z matričnej
činnosti predstavoval sumu 361,50 €.
Poznámka – viď. tabuľka č.2 analýza matrika rok 2010
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Občianske obrady : sú rozpočtované výdavky súvisiace s nákladmi pri občianskych
obradoch. V tomto rozpočtovanom výdavku vo výške 100 € nedošlo k ţiadnym
výdavkom t.j. 0% plnenie.
Obecné evidencie : sú rozpočtové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia občanov a registra obyvateľov v SR. Výdavky obce na prenesený výkon štátnej
správy na úseku registra obyvateľstva predstavovali sumu 2547,37 € , z toho
z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci transferu boli uhradené výdavky vo výške
1263,90 € a zo zdrojov obce vo výške 1 283,47 € Poznamenávame, ţe príjem zo
správnych poplatkov z REGOBu predstavoval sumu 120 €
Poznámka – viď. tabuľka č.3 analýza REGOB rok 2010
Zdravotné stredisko : sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou energií na
zdravotné stredisko a výdavky na rutinnú a štandartnú údrţbu). Celkové rozpočtované
výdavky vo výške 1 000 € boli prekročené a skutočné výdavky boli vo výške 4 528,12 €
t.j. 452,8 % plnenie.
Obecný stavebný úrad : sú rozpočtované výdavky obce na výkon spoločného
stavebného obecného úradu. Výdavky obce na činnosť stavebného úradu predstavovali
sumu 9 526,97 € , z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci transferu boli
uhradené výdavky vo výške 4 157,63 € a zo zdrojov obce vo výške 5 185,35 €
Poznamenávame, ţe príjem zo správnych poplatkov zo stavebného úradu predstavoval
sumu 1 157,50 €
Poznámka – viď. tabuľka č.4 analýza Stavebný úrad rok 2010
Informačné média : sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údrţbu miestneho
rozhlasu. Rozpočtované výdavky vo výške 300 € neboli prekročené. Skutočné výdavky
boli dosiahnuté vo výške 222,96 € t.j. 74,3 % plnenie.
Voľby : sú rozpočtované výdavky na voľby konané v priebehu roka 2010 v SR.
Celoročné výdavky vo výške 3000 € boli prekročené o 43,8 % t. j. výška skutočných
výdavkov dosiahla 4313,33 €.
VZN – schválené dotácie : sú rozpočtované výdavky na poskytnutie finančných
dotácií podľa VZN č.1/2006 právnickym a fyzickým osobám – podnikateľom z územia
obce Markušoviec. Rozpočtované výdavky vo výške 15 000 € neboli prekročené a suma
vyplatených dotácií boli vo výške 13 855,82 € t.j. 92,4%.
Prehľad poskytnutých finančných dotácií podľa VZN č. 1/2006 v roku 2010

1
2
3
4
5
6

Názov
FO SLOVAN Markušovce
eRko Markušovce
Dobrovoľný hasičský zbor
Biatlon klub Markušovce
Rímskokatolícka cirkev
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
spolu :

čiastka
9 770 €
350 €
1 200 €
1 455,82 €
800 €
200 €
13 775,82 €

Rozhodnutím starostu bol poskytnutý príspevok vo výške 100 € Spoločnosti priateľov
Rómov.
4.9.

Všeobecné služby občanom : sú rozpočtované výdavky na odchyt túlavých zvierat,
evidencia psov, demolačné a plošné asanácie. Rozpočtované výdavky boli prekročené o
85,6 % t.j. výška skutočných výdavkov dosiahla 1 113,40 €.
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5. Bezpečnosť
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Verejný poriadok : sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného
poriadku a bezpečnosti v obci. V tomto rozpočtovanom výdavku vo výške 11 000 €
bolo plnenie na 57,7 % t.j. výška skutočných výdavkov dosiahla 6 351 € .
Protipožiarna ochrana : sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou aktivít DHZ
v obci. Celoročné beţné prevádzkové náklady spojené s vyuţívaním hasičskej techniky
a budovy poţiarnej zbrojnice.V celoročnom rozpočtovaných výdavkoch s 4 700 € boli
skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 8 598,65 € t.j. 183 %.
CO : sú rozpočtované výdavky súvisiace s civilnou obranou.V tomto rozpočtovanom
výdavku vo výške 200 € bolo plnenie na 38,6 % t.j. výška skutočných výdavkov
dosiahla 77, 22€ .
Protipovodňová ochrana : sú rozpočtované výdavky súvisiace protipovodňovou
ochranou. V tomto rozpočtovanom výdavku vo výške 15 000 € bolo plnenie na 166,4
% t.j. výška skutočných výdavkov dosiahla 24 966,73 € .

6. Odpadové hospodárstvo
6.1.

6.2.

6.3.

Zber a likvidácia odpadu : sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov
tuhého odpadu v obci. Celoročné rozpočtované výdavky vo výške 25 000 € neboli
prekročené a skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 19 897,37 € t.j. 79,6 %
plnenie.
Separovaný odpad : sú rozpočtované výdavky súvisiace s odvozom separovaného
komunálneho odpadu. Celoročné výdavky vo výške1 500 € boli prekročené a skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 3 774,16 € t.j. 251,6 % plnenie.
Nakladanie s tekutým odpadom : sú rozpočtované náklady na prevádzku obecnej
kanalizácie a obecných ČOV a taktieţ aj príslušné splátky istín a úrokov z úveru na
výstavbu prvej ČOV. Celoročné výdavky vo výške 95 200 € boli mierne prekročené
a skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 96 855,43 € t.j. 101,7 % plnenie.

7. Komunikácie
7.1.

7.2.

7.3.

Letná údržba : sú rozpočtované výdavky štandartnej letnej údrţby miestnych
komunikácií, autobusových zástavok a obecných chodníkov a parkovísk. . Celoročné
výdavky vo výške 3 000 € boli prekročené a skutočné vynaloţené výdavky boli vo
výške 35 541,27 € t.j. 1 184,7 % plnenie.
Zimná údržba : sú rozpočtované výdavky štandartnej zimnej údrţby miestnych
komunikácií. . Celoročné výdavky vo výške 2 500 € neboli prekročené a skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 1 332,06 € t.j. 53,3 % plnenie.
Generálna rekonštrukcia komunikácií : sú rozpočtované výdavky na generálnu
rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Hornádskej a dokončenie ulice Brezovej
a Komenského. . Celoročné výdavky vo výške 44 800 € boli prekročené a skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 53 782,26 € t.j. 120 % plnenie.

8. Vzdelávanie
1. Základná škola – prenesené kompetencie
Rozpočet na mzdy 652 795 eur, vyčerpané bolo 652795 eur, plnenie je 100 %.

6

Rozpočet na prevádzku vrátane vzdelávacích poukazov, odchodného a vlastných príjmoch bol 191 292
eur, vyčerpané bolo 192 076 eur, t. j. 100,4 %, rozdiel v prečerpaní rozpočtu tvoria príjmy naviac od
nadácie SME 600 eur, spoločnosti Embraco 150 eur a vlastné príjmy vyššie o 34 eur.
Rozpis prevádzky

rozpočet

čerpanie

% plnenia

631 Cestovné náhrady
632 Energie a komunikácie
633 Materiál
635 Údrţba
637 Sluţby
642 Transfery jednotlivcom

2500
29830
33880
10800
112000
2282

1984
26678
33302
10897
117143
2072

79 %
89 %
97 %
101 %
105 %
91 %

2. Projekty EÚ
Poznanie, zručnosť, solidarita
Nenávratný finančný príspevok MŠ SR – rozpočet na rok 2010 činil 57322 eur, vyčerpané bolo 39880
eur, t. j. 69 % plnenie. Dôvodom je skutočnosť, ţe projekt je realizovaný v priebehu 24 mesiacov
a čerpanie závisí aj od priebeţného schvaľovania verejného obstarávania pre jednotlivé aktivity
projektu.
Spolufinancovanie zriaďovateľa 5 % - rozpočet vo výške 3017 eur, vyčerpané 2099eur, nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 918 eur boli vrátené zriaďovateľovi.
V škole ako doma
Nenávratný finančný príspevok MŠ SR – rozpočet na rok 2010 činil 116007 eur, vyčerpané bolo 99568
eur, t. j. 85 % plnenie. Dôvodom je skutočnosť, ţe projekt je realizovaný v priebehu 24 mesiacov
a čerpanie závisí aj od priebeţného schvaľovania verejného obstarávania pre jednotlivé aktivity
projektu.
Spolufinancovanie zriaďovateľa 5 % - rozpočet vo výške 6106 eur, vyčerpané 5241 eur, nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 865 eur boli vrátené zriaďovateľovi.
3. Originálne kompetencie
Celkový rozpočet na originálne kompetencie, t.j. MŠ, ŠKD a ŠJ bol 171753, vyčerpané bolo 159539
eur, t. j. 93 %. Dôvodom je nenaplnenie rozpočtu na rok 2010 zo strany zriaďovateľa. Tieto
prostriedky na úhradu miezd za mesiac december 2010 boli vyplatené v januári 2011 z rozpočtu pre
originálne kompetencie na rok 2011.
Rozpočet
čerpanie
% plnenie
MŠ mzdy
54545
48671
89 %
MŠ prevádzka
10994
9725
88 %
ŠKD mzdy
14400
13256
92 %
ŠKD prevádzka
523
293
56 %
ŠJ mzdy
48663
42550
87 %
ŠJ prevádzka
42628
45044
106 %
Kapitálové výdavky – rozpočet 5800 eur, vyčerpané 5753 eur a rozdiel 47 eur vrátený zriaďovateľovi.
4. Hmotná núdza
Príspevok ÚPSVaR na učebné pomôcky – rozpočet 19253 eur, čerpanie 19306 eur z dôvodu zmien
počtu detí v hmotnej núdzi od septembra 2010.
Príspevok na stravné – rozpočet nebol daný, dotácia bola poskytnutá vo výške 84882 eur, vyčerpaných
bolo 74433 eur, t. j. 87 %, vrátené bolo 10449 eur. Finančné prostriedky sú poukazované priamo na
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stravovací účet školskej jedálne. Vrátené finančné prostriedky boli za stravné nečerpané z dôvodu
neúčasti ţiakov na vyučovaní.

9. Šport
9.1.

9.2.

Športový areál : sú výdavky súvisiace s prevádzkou športového areálu na futbalovom
ihrisku. Celoročné výdavky vo výške 3 300 € boli prekročené a skutočné vynaloţené
výdavky boli vo výške 7 402,54 € t.j. 224,3 % plnenie.
Všeobecná podpora športu – dotácie : sú výdavky súvisiace s realizáciou rôznych
športových turnajov realizovaných obcou. Celoročné výdavky vo výške 1 000 € neboli
prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 507,58 € t.j. 50,8 % plnenie.

10. Kultúra
10.1. Obecná knižnica : sú výdavky súvisiace s prevádzkou obecnej kniţnice. Celoročné
výdavky vo výške 4 700 € neboli prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo
výške 3 632,65 € t.j. 77,3 % plnenie.
10.2. Kultúrne podujatia a Dni obce Markušoviec : sú výdavky súvisiace s organizovaním
kultúrneho – spoločenského ţivota obce. Celoročné výdavky vo výške 2 000 € boli
prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 3 363,19 € t.j. 168,2 % plnenie.
10.3. Klubové zariadenie PZ : sú rozpočtované náklady na zabezpečenie prevádzky
klubového zariadenia. Celoročné výdavky vo výške 500 € boli prekročené, skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 2 223,82 € t.j. 444,8 % plnenie.
11. Prostredie pre život
11.1. Spoločné priestranstvá : sú rozpočtované výdavky na údrţbu verejných priestranstiev.
Celoročné výdavky vo výške 500 € sú vo výške 28,41 € t.j. 5,7 % plnenia.
11.2. Verejné osvetlenie : sú rozpočtované výdavky na verejné osvetlenie a jej údrţbu.
Celoročné výdavky vo výške 13 000 € sú vo výške 95,8 % plnenia t.j. 12 342 €
vynaloţených finančných prostriedkov.
11.3. Verejná zeleň : sú rozpočtované výdavky súvisiace s údrţbou verejnej zelene.
Celoročné výdavky vo výške 1 000 € sú vo výške 627,18 € t.j. 62,7 % plnenia.
11.4. Pietne miesta v obci : sú rozpočtované prevádzkové náklady na dom smútku a na
rekonštrukciu cintorína. Celoročné výdavky vo výške 24 550
€ neboli
prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 6 019,21 € t.j. 24,5 % plnenie.
11.5. Pitná voda : sú rozpočtované náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov
obce. Celoročné naplánované výdavky vo výške 56 000 € boli prekročené, skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 67,365,02 € t.j. 120,3 % plnenie.
12. Bývanie
12.1. Obecné nájomné byty : sú rozpočtované prostriedky ŠFRB, MVaRR a obce
zrealizovať výstavbu 20 – 30 obecných nájomných bytov typu rodinný dvojdom za
kúriou Bocian. Celoročné výdavky vo výške 25 0358 € boli prekročené a skutočné
vynaloţené výdavky boli vo výške 32 397,61 € t.j. 129,4 % plnenie.
12.2. Obecné nájomné byty – nižší štandard : sú rozpočtované prostriedky MVaRR a obce
zrealizovať výstavbu -30 obecných nájomných bytov niţšieho štandartu -2 etapa Jareček
a 8 bytov niţšieho štandardu v obci. Celoročné výdavky vo výške 5 835 € boli
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prekročené a skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 12 242,81 € t.j. 209,8 %
plnenie.
12.3. Individuálna bytová výstavba : sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie
a dokončenie inţinierskych sietí pre 2 lokality na individuálnu bytovú výstavbu.
Celoročné výdavky vo výške 15 000 € sú vo výške 0 % plnenia.
12.4. Chatová osada : sú rozpočtované prostriedky určené na vysporiadanie nájomného
vzťahu s Urbárskou spoločnosťou s moţnosťou rozšírenia chatovej a rekreačnej oblasti.
Celoročné výdavky vo výške 200 € neboli prekročené, skutočné vynaloţené výdavky
boli vo výške 158157,97 € t.j. 79 % plnenie.
13. Sociálne služby
13.1. Dôchodcovia v obci
13.1.1. Charita – opatrovateľská sluţba : sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie
opatrovateľskej sluţby pre občanov obce. Celoročné výdavky vo výške 13 000 €
boli prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 15 335,21 € t.j.
118 % plnenie.
13.1.2. Podpora ţivota seniorov v obci: sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie
spoločenského ţivota seniorov v obci. Celoročné naplánované výdavky vo
výške 500 € neboli prekročené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške
441,16 € t.j. 88,2 % plnenie.
13.2. Štátne sociálne transfery : sú rozpočtované transferové dotácie pre deti v hmotnej
núdze a pod úrovňou ţivotného minima. Celoročné naplánované výdavky vo výške
100 000 € neboli vyváţené, skutočné vynaloţené výdavky boli vo výške 29 503,31 € t.j.
29,5 % plnenie.
13.3. Terénna sociálna práca : sú rozpočtované náklady na výkon terénnej sociálnej práce.
Celoročné výdavky vo výške 36 500 € boli prekročené a skutočné vynaloţené výdavky
boli vo výške 49 282,15 € t.j. 135 % plnenie.
13.4. Drobné obecné služby – aktivačné práce : sú rozpočtované výdavky UPSVaR pre
realizáciu drobných obecných prác v rámci národného programu aktivačných prác
a rozpočtované výdavky UPSVaR pre znevýhodnených UoZ podľa § 8 odt.1 písm.i).
Celoročné výdavky vo výške 30 600 € boli mierne prekročené a skutočné vynaloţené
výdavky boli vo výške 32 929 € t.j. 107,6 % plnenie
Poznámka – viď. tabuľka č.6 analýza Aktivačné práce za rok 2010
Poznámka – viď. tabuľka č.7 analýza znevýhodnený UoZ za rok 2010

II. Kapitálové výdavky obce v roku 2010 boli vykázané v sume 202 435,98 € , čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 26,57 %. Obec zrealizovala aktivity, ktoré boli plánované aj rozpočtované v roku
2010
- sanácia ľavej nádrţe – Vodojemy vo výške 11 904,20 €
- stavebné úpravy Markušovského potoka vo výške 44 853,45 €
- stavebný dozor Markušovský potok vo výške 1 394 €
- nákup pozemkov na základe zmluvy vo výške 18 608 €
- nákup licencie vo výške 952 €
- prípravná dokumentácia – pamiatkový výskum vo výške 1300 €
- kamerový systém vo výške 6 351 €
- práce na výstavbe cestnej komunikácie 9 528 €
- projektová dokumentácia a geometrický plán ČOV III.etapa 16 252,50 €
- vodovod ul.Hornádska vo výške 1796,68 €
- prípravná dokumentácia Zdravotné stredisko vo výške 2 142 €
- projektová domentácia Rekonštrukcia Komunitné centrum vo výške 5 420 €
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- projektová dokumentácia mostu po povodňach 1 000 €
- geometrický plán na právne usporiadanie Jareček 256,50 €
- stavebný dozor Strecha Ošust vo výške 704 €
- nákup výpočtovej techniky pre ZŠ Markušovce vo výške 10 576,33 €
- stavebný dozor – rekonštrukcia ZŠ Markušovce vo výške 1 445 €
- rekonštrukcia ZŠ Markušovce vo výške 67 952,32 €
III. Výdavkové finančné operácie dosiahli výšku 1 108 035,69 €, a zahŕňajú splácanie istín
z prijatých úverov vo výške 60 820,56 € a splácanie istín z nebankového úveru – ŠFRB vo výške
23 571,48 € splácanie istín úveru na Rekonštrukciu ZŠ Markušovce 1 023 643,65 €

2. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31. 12. 2010
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2010 vyplýva, ţe bilančná rovnováha je dodrţaná, úhrn
aktív sa rovná úhrnu pasív.
Skladba súvahy, porovnanie jednotlivých zloţiek majetku v eurách:
AKTÍVA v eurách
neobežný majetok
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok

rok 2010
7 768 948
3 630
7 283 597
481 721

obežný majetok
1. zásoby
2. pohľadávky
3. finančné účty
4. zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy

437 392
52 802
177 067
131 480
76 043

časové rozlíšenie

8 351

MAJETOK SPOLU

8 214 691

Rozostavanosť obec Markušovce
 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
 Výstavba kanalizačnej siete
 ČOV
 Kanalizácia – Michalská, SNP,
 Kanalizácia III.etapa
 Plynofikácia - Dom smútku
 RB – 30 b.j. Jareček ifraštruktúra
 RB – 3x9 b.j. ul. Školská
 RB – 30 b.j. Jareček
 Základná infraštruktúra Jareček
 Kanalizácia – Poľná, Slovenská, Brezová
 Technické zhodnotenie – kotol
 Oplotenie futbalového ihriska
 Kanalizácia – Hornádska
 Rekonštrukcia cestných komunikácií
 Rekonštrukcia Centrum Markušovce
 Kamerový systém
 Kúria Bocian č.52/73

-855 068,59
714,00
375 781,781,30
378 550,18
459 524,29
6 122,81
798,36
14 869,06
18 014,85
669 911,90
264 914,53
1 573,14
11 385,16
100 110,25
52 304,13
3 223,00
11 151,00
12 246,92
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Kúria Ošustov dom č.32/49
Rekonštrukcia ZŠ Markušovce
Obytná zóna Štátne majetky
Parkovisko pri kostole
II. Etapa – obecné byty niţšieho štandartu
Projekt most po povodňach
Elektrosieť Jareček
Stavebné pozemky
Verejné osvetlenie
Nádrţ Vodojem
Rekonštrukcia Komunitného centra
Obstaranie pozemky zmluvy v roku 2010
Obstaranie DLHM – pozemky
spolu :

38 277,12
1 110 710,62
8 797,00
2 904,40
256,50
78 436,24
200,00
1 880,44
500,00
49 747,80
20 646,50
10 107,07
25 452,42
2 874 042,40

PASÍVA v eurách
rok 2010
Vlastné imanie
6 002 039
ocenovacie rozdiely
- 5 162
1. nevysporiadaný výsledok hospodárenie
5 879 021
2. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
128 180
záväzky
1 127 889
1. rezervy
12 836
2. zúčtovanie medzi subjektami
1 745
3. dlhodobé záväzky
665 741
4. krátkodobé záväzky
289 997
5 .bankové úvery
157 570
časové rozlíšenie
1 084 763
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZDROJE KRYTIA SPOLU
8 214 691

4. prírastky dlhodobého hmotného majetku:
U dlhodobého hmotného majetku je zaznamenaný prírastok majetku oproti roku 2010 V tom sú
zaznamenané:
Zaradenie majetku 2010
Parkovisko
Svätý kríţ
spolu

21 300,45
10 042,80
31 343,25
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Zreálnenie majetku
Názov

pôvodná cena

navýšenie v roku 2010

nová cena

Byty Školská
Byty Jareček
spolu

1 154 490,81
582 497,45
1 736 988,26

97 142,58
123 703,85
252 189,68

1 251 633,39
706 201,30
1 989 177,94

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, ţe sa
vychádza z predpokladanej doby jeho uţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do pouţívania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé
koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa pouţíva lineárna. Predpokladaná doba uţívania a
odpisové sadzby sú stanovené a schválené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania v rokoch
8
12
20
50

Ročná odpisová sadzba
1/8
1/12
1/20
1/50

Drobný nehmotný majetok od 1,- € do 1 659,70 € ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie
je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – Ostatné
sluţby.
Drobný hmotný majetok od 35,- do 995,82 - €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
Z toho titulu odpisov je zaznamenaná korekcia vo výške 103 975 €, ktorá predstavuje trvalé zníţenie
hodnoty majetku.
V súvislosti prípravy na Konsolidovanú účtovnú závierku a auditu v ZŠ Markušovce sa do majetku
obce Markušoviec ďalšími upravujúcimi účtovnými postupmi k 31.12.2009 preúčtoval majetok Školy
v hodnote 318 781,69 € t a odpisy boli v priebehu roka vo výške 8 865,90 €
V rámci dlhodobého finančného majetku nebol v roku 2009 zaznamenaný pohyb. Obec Markušovce
vlastní 14 149 akcií s menovitou hodnotou 33,19 €, Ďalej v Dexia banka Slovensko vlastní dva druhy
kmeňových cenných papierov. V prvom prípade vlastní 26 cenných papierov v nominálnej hodnote
399 €. V druhom prípade vlastní 26 cenných papierov v hodnote 67 €,- €, pričom ich zakúpená
hodnota v roku 2007 bola vo výške 208 000,- Sk t.j.6 904,33 €.
Stále a obeţné aktíva sú kryté majetkovými a finančnými fondmi obce, záväzkami, bankovým úverom
a úverom zo ŠFRB.
Stav pohľadávok k 31.12.2010
Podľa stavu k 31.12.2010 vykazuje obec pohľadávky v celkovej hodnote 191 616 €. V rámci
pohľadávok eviduje obec:
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Stav pohľadávok (v EUR)
Stav pohľadávok
z toho : z nedaňových príjmov
z daňových príjmov
pohľadávky voči zamestnancom
daň z príjmov
iné pohľadávky

k 31.12.2010
191 616
69 465
83 641
63
0
23 898

Cudzie zdroje k 31.12.2010
Podľa stavu k 31.12.2010 vykazuje obec cudzie zdroje v celkovej hodnote 8 214 691 € Ich členenie je
nasledovné
1. Vlastné imanie
z toho : oceňovacie rozdiely z precenenie majetku a záväzkov
výsledok hospodárenia

6 002 039
-5 162
6 007 201

2. Záväzky
z toho : rezervy
zúčt. medzi objektmi VS
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery

1 127 889
12 836
1 745
665 741
289 997
157 570

Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčt.s orgánmi SP a ZP
Ostatné priame dane
Transfer mimo verejnej správy

289 997
98 600
48 509
61 549
15 701
21 688
7 191
3 147
33 612

Bankové úvery a výpomoci
 Municipal
 OTP – rýpadlo
 OTP – Jareček
 Dexia – ZŠ Markušovce

157 570
7 917
25 754
67 543
56 356

Dlhodobé záväzky
ostatné dlhodobé záväzky
záväzky zo SF

665 741
665 201
540

3. Časové rozlíšenie
z toho: výnosy budúcich období

1 084 763
1 084 763
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IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Úverová zaťaţenosť obce nie je v súlade s § 17 odst. 6 zákona č. 583/2004, pretoţe celková suma
dlhu prekračuje 60 % skutočných beţných príjmov roku 2009 a taktieţ suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov prekročila 25 % skutočných beţných príjmov
o rozpočtového roka. Z Ministerstva financií Slovenskej republiky sme boli na tieto fakty upozornený
listom , kde podľa § 17 ods. 9 ) zákona 583/2004 Z.z. za dodrţanie podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce a v zmysle
§ 17 ods.10) zákona č.583/2004 Z.z. na porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania obcou podľa odseku 6 je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu financií. Obec nezapočítavala do celkovej úverovej zaťaţenosti úver na eurofondy pretoţe
pôvodne rátala ţe ručiteľské záväzky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja budú predbeţne
vysporiadané v ţiadostiach o platbách. Osoba poverená vedením investičným úsekom termíny
predkladania ţiadostí neplnila. Obec v roku 2010 čerpala a splácala nasledujúce tri bankové úvery
a nebankový úver ŠFRB:
1. Dlhodobý bankový úver - Municipal
Obec na základe Zmluvy o úvere 18/015/01 zo dňa 10.10.2001, uzatvorenej medzi PKB, a.s. a
Obcou Markušovce prijala dlhodobý úver, ktorý bol k 31.12.2004 vyčerpaný vo výške 6 mil. Sk. Na
základe Dodatku č. 3 k predmetnej zmluve zo dňa 4.3.2005 sa zmenili podmienky splácania úveru: 71
rovnomerných splátok vo výške 83 500,- Sk, posledná 72. splátka vo výške 71 500,- Sk, frekvencia
splácania mesačne k 25.dňu daného obdobia. Amortizácia úveru je 25.3.2011. Obec za rok 2010
zaplatila 12 splátok v celkovej sume 30 260,31 €. Úroky z úveru v roku 2010 predstavovali 2 052,37
€. Zostatok úveru k 31.12.2010 je v hodnote 7916,80 €.
2. Dlhodobý bankový úver – Jareček
Obec na základe Zmluvy o úvere 550207128 zo dňa 26.06.2007, uzatvorenej medzi OTP Banka
Slovensko, a.s. a Obcou Markušovce prijala komunálny investičný úver vo výške 3 000 000,- Sk
určený na spolufinancovanie výstavby 30 b.j. v rómskej osade Jareček. Podmienky splácania sú
rozvrhnuté na rovnomerných 114. splátok vo výške 26 087,- Sk, posledná 115.splátka je vo výške
26 082,- Sk, frekvencia splácania mesačne k 25.dňu daného obdobia. Amortizácia úveru je 25.6.2017.
Obec za rok 2010 zaplatila 12 splátok v celkovej sume 10 391,16 €. Úroky z úveru v roku 2009 činili
918,29 €. Zostatok úveru k 31.12.2010 je v hodnote 67 542,35 €
3.

Strednodobý bankový úver – Rýpadlo
Obec na základe Zmluvy o úvere 550207129 zo dňa 26.06.2007, uzatvorenej medzi OTP Banka
Slovensko, a.s. a Obcou Markušovce prijala komunálny investičný úver vo výške 2 500 000,- Sk
určený na spolufinancovanie nákupu rýpadlo – nakladača a nákladného auta. Podmienky splácania sú
rozvrhnuté na rovnomerných 57. splátok vo výške 43 103,- Sk, posledná 58.splátka je vo výške 43
129,- Sk, frekvencia splácania mesačne k 25.dňu daného obdobia. Amortizácia úveru je 25.6.2012.
Obec za rok 2009 zaplatila 12 splátok v celkovej sume 17 169,12 €. Úroky z úveru v roku 2009 činili
435,11 €. Zostatok úveru k 31.12.2010 je v hodnote 25 754,44 €
4. Úverová zmluva ZŠ Markušovce
Obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva zo dňa 27.6.2009 a podľa § 497 a nasl. Obchodného
zákonníka platného v Slovenskej republike , uzatvorenej medzi Dexia banka Slovensko a.s. a obcou
Markušovce prijala úver, ktorý bol k 31.12.2009 vyčerpaný vo výške 977 004,68 € a v roku 2010
čerpala úver vo výške 102 995,32 €. Celková výška úveru bola vo výške 1 080 000 €. Na základe
administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom pre ROP a schválenej súhrnnej ţiadosti
o platbu Certifikačným orgánom dňa 16.6.2010 nám refundovali a pripísali na bankový účet
3425439020/5600 vo výške 1 023 643,65 € z toho sú prostriedky nenávratný príspevok – zdroj EÚ vo
výške 915 891, 70 € EÚ a nenávratný príspevok – zdroj ŠR vo výške 107 751,95 €. Touto čiastkou
bola zrealizovaná splátka úveru vo výške 1 023 643,65 € dňa 28.6. 2010. Dňa 27.7.2010 bol
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uzatvorený v súlade s § 516 ods.1 Občianskeho zákonníka dodatok k Zmluve Dexia Komunál
eurofondy úver (B) č. 18/035/09 kde výška úveru bola stanovená do výšky 56 356,35 € a amortizácia
úveru 26.7.2011. Obec za rok 2010 zaplatila úroky z úveru činili 13 450,99 €.
4. Nebankový úver na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome
Na základe Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z.
.s.v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 810/1710/2005 zo dňa 24.6.2005 vo forme úveru
bude obci poskytnutá podpora na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome – 3x8bj ul. Školská
v celkovej výške 23 690 tis. Sk. Čerpanie úveru bolo podmienené predloţením daňového dokladu
(faktúry) spolu so súpisom vykonaných prác alebo dodávok. Úver spolu s úrokom obec spláca
pravidelným mesačnými splátkami vo výške 2 529,28 €. Zostatok nebankového úveru k 31.12.2010 je
v hodnote 665 201,29 €

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce
Obec nemá ţiadnu príspevkovú organizáciu.

5. Prehľad o poskytovaných zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec v roku 2010 neposkytla ţiadnu záruku pre iných príjemcov a tieţ z predchádzajúcich rokov
nikomu neručí za príjmy.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch VHČ na základe živnostenského listu
Ţivnostenské podnikanie vykonáva obec vo svojom stredisku vedľajšej hospodárskej činnosti
v Klubovom zariadení Poţiarnej zbrojnice. Za rok 2010 dosiahla obec v tomto stredisku stratu vo
výške 1 783,26 €. Výnosy boli zúčtované vo výške 21 226,48 € a náklady vo výške 23 009,74 €.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu.

Predpokladaný vývoj činnosti účtovnej jednotky
Čo sa týka budúceho vývoja obce, všetko závisí od toho, ako dlho a v akom rozsahu bude naďalej trvať
svetová finančná kríza v ekonomike a v rámci eurozóny stabilizácia zadĺţenosti Grécka, Portugalska
a Španielska.
Obec Markušovce plánuje v roku 2011
naplánované investičné aktivity obce
 cintorín - stavba oplotenia
 Rekonštrukcia Zdravotné stredisko
 Ošust
 verejné osvetlenie
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Záverečný účet obce Markušovce k 31.12.2010

Hodnotenie plnenia rozpočtu:
Beţný rozpočet:
Príjmy obce
2 086 508,33
Výdavky obce
Príjmy škola
10 710,75
Výdavky škola
Príjmy celkom:
2 097 219,08
Výdavky celkom:
Výsledok hospodárenia za beţný rozpočet je prebytok:

Kapitálový rozpočet:
Príjmy obec

1 024 019,65

Príjmy celkom:

1 024 019,65

Výdavky obec
Výdavky škola
Výdavky celkom:

Výsledok hospodárenia za kapitálový rozpočet je prebytok:

703 348,75
1 170 502,92
1 873 851,67
223 367,41

202 435,98
5 752,46
208 188,44
815 831,21

Celkové príjmy:
3 121 238,73
Celkové výdavky: 2 082 040,11
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2010 je prebytok:
1 039 198,62
Za rok 2010 prijaté a nepouţité prostriedky k 31.12.2010
Na beţné výdavky
4 929,46
Na kapitálové výdavky
33 612,17
Celkové prenesené prostriedky z roku 2010:
38 541,63
Upravený hospodársky výsledok za rok 2010
o nevyčerpané prostriedky štátneho rozpočtu je prebytok:
Finančné operácie
Príjmy
154 742,52
Výsledok finančných operácií je schodok:

Výdavky

Vyhodnotenie výdavkové finančných operácií:
Úhrada z úveru ZŠ rekonštrukcia vo výške
Úhrada bankových úverov
Úhrada ostatné úvery

1 034 269,16

1 108 035,69
953 293,17

1 023 643,65
60 820,56
23 571,48

Vyhodnotenie príjmové finančné operácie:
Protipovodňový grand
Dotácia vlády č.868/2009
Rekonštrukcia ZŠ Markušovce
FOaÚ – opravy a údrţba byty Školská A,B,C

33 102,40
17 010,55
102 995,32
1 634,25
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Stav peňaţných prostriedkov na bankových účtoch a pokladnice po odpočítaní nepouţitých
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu je 17 929,03 €, ktorý je predmetom odvodu na
bankový účet rezervného fondu.
Po prevode peňaţných prostriedkov na účet rezervného fondu jeho stav bude 30 306,47 €.
Obec Markušovce musí zároveň ušetriť 33 195,90 € z dôvodu neoprávneného zaplatenia faktúry z účtu
10928240/5200.

V Markušovciach 15.6.2011
Spracovala: Ing. Martina Ovčiariková

Michal Čuchran
starosta obce
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