Zápisnica
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 13. 3. 2014 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Ing. Lukáš Haragoš, Mgr. Monika Hodnická,
Peter Fulla, František Kalafut (prišiel neskôr), Mgr. Lukáš Klučár, Ondrej Pramuka, Ing.
Radovan Rimbala (prišiel neskôr)
Hlavný kontrolór: Mgr. Peter Haragoš
Ďalší prítomní: Anna Galková, zapisovateľka
Neprítomní poslanci: Michal Kozák, Peter Tarbaj
Začiatok: 16:00 hod.
Koniec: 19:00 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke s návrhom, aby počas
rokovania po určení overovateľov zápisnice poslanci vykonali obhliadku nehnuteľnosti súp.č. 32 na ul.
Michalská 49 (Ošust) a súp.č. 459 na Školskej 19 (bývalý kultúrny dom) a po obhliadke pokračovali
v rokovaní podľa navrhnutého programu.
Poslanci hlasovali o programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Obecnom zastupiteľstve Obce Markušovce
(Ing. Lukáš Haragoš)
5. Prerokovanie a schválenie 1. zmeny rozpočtu Obce Markušovce na rok 2014
6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Markušovce
č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce
7. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2013
8. Návrh na vyradenie dlhodobého nehmotného, hmotného majetku a drobného majetku
9. Schválenie dodatku č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní
10. Návrh na zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2012
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Ondreja Pramuku a Mgr. Miriamu Farkalinovú

Zápisnica: 32. zasadnutie OZ
dňa 13.3.2014

NA ZASADNUTIE PRIŠLI FRANTIŠEK KALAFUT A ING. RADOVAN RIMBALA
Starosta obce v rámci obhliadky budov súp.č. 32 a 49 oboznámil poslancov so súčasným stavom,
realizovanými prácami na uvedených nehnuteľnostiach a ďalšími zámermi.

Bod č. 3.
Kontrola uznesení
Uznesenie č. 129 bod 3
z 23.10.2012
Uznesenie č. 178/2013
z 29.10.2013
Uznesenie č. 184/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 185/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 186/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 187/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 188/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 189/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 190/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 191/2013
z 19.12.2013
Uznesenie č. 192 bod 1/2013 z 19.12.2013
Uznesenie č. 192 bod 2/2013 z 19.12.2013
Uznesenie č. 193/2013
z 21.1.2014
Uznesenie č. 194/2013
z 21.1.2014
Uznesenie č. 195/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 196 bod 1/2013 z 13.2.2014
Uznesenie č. 196 bod 2/2013 z 13.2.2014
Uznesenie č. 197/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 198/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 199/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 200/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 201/2013
z 13.2.2014
Uznesenie č. 202/2013
z 13.2.2014

–
-

v plnení
v plnení
splnené
splnené
čiastočne splnené
splnené
v plnení
platné v budúcnosti nekontrolovať
splnené
splnené
splnené
platné v budúcnosti nekontrolovať
platné v budúcnosti nekontrolovať
v plnení
platné v budúcnosti nekontrolovať
platné v budúcnosti nekontrolovať
platné v budúcnosti nekontrolovať
platné v budúcnosti nekontrolovať
v plnení
v plnení
platné v budúcnosti nekontrolovať
platné v budúcnosti nekontrolovať
v plnení

Bod č. 5.

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Obecnom zastupiteľstve Obce
Markušovce (Ing. Lukáš Haragoš)
Starosta obce informoval poslancov, že poslanec Michal Gurčík, sa písomne, dňom 28.2.2014 vzdal
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku
volieb v obci Markušovce do obecného zastupiteľstva a starostu obce, konaných 27.11.2010 je
uvedený ako nasledujúci náhradník Magdaléna Tekáčová, ktorá mandát neprijala. Ďalším
nasledujúcim náhradníkom je Ing. Lukáš Haragoš, ktorý mandát poslanca prijal prijíma.
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
o vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva, Michala Gurčíka ku dňu 28.2.2014
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka
Ing. Lukáša Haragoša za poslanca Obecného zastupiteľstva
v Markušovciach na uprázdnený mandát.

Uznesenie č. 203 bod 1/2014

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že nastúpený náhradník za poslanca
obecného zastupiteľstva Ing. Lukáš Haragoš zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 203 bod 2/2014
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Bod č. 6.
Prerokovanie a schválenie 1. zmeny rozpočtu Obce Markušovce na rok 2014
Starosta predniesol poslancom návrh na prvú zmenu rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu Rezervný
fond – čerpanie navrhol zvýšiť o 46 500 EUR. Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhol zvýšiť rozpočet –
kapitálové výdavky na nákup vyklápacieho vozidla o 40 tis. EUR, nakoľko schválený rozpočet na rok
2014 nepočíta s obstaraním prídavných zariadení, ktorých nákup bol prejednaný na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ďalej navrhol rozpočtovať v kapitálových výdavkoch finančné prostriedky vo výške 6 500 EUR, na
zabezpečenie spracovania dokladov a dokumentov na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Regionálneho operačného programu na „Obnovu kúrie Michalská 49 Markušovce“
a na základe problémov s výskytom nelegálnych skládok na ulici Jareček navrhol rozpočtovať finančné
prostriedky vo výške 5 tis. EUR na likvidáciu nepovolenej skládky na ulici Jareček vrátene poplatku za
uloženie odpadu na skládku a zároveň znížiť položku kapitálových výdavkov – Rekonštrukcia mosta
cez Levočský potok o 5 tis. EUR.
Poslanci hlasovaním schválili, v rámci prvej zmeny rozpočtu na rok 2014, v príjmovej časti zvýšiť
čerpanie Rezervného fondu o 46 500 EUR, vo výdavkovej časti zvýšiť bežné výdavky – NsO vývoz
odpadu o 5 000 EUR, vo výdavkovej časti v kapitálových výdavkoch zvýšiť finančné prostriedky na
Nákup vyklápacieho vozidla o 40 000 EUR a na Obnovu kúrie Michalská 49 Markušovce rozpočtovať
finančné prostriedky vo výške 6 500 EUR.
Hlasovanie č. 2: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 204/2014

Bod č. 7.

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce
Poslanci v materiáloch na zasadnutie obdŕžali protest prokurátora, ktorý bol Obci doručený
28.2.2014, proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti,
na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 1.12.2011. Prokurátor navrhol protest prerokovať na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zrušiť všeobecne záväzné nariadenie v celom
rozsahu, pretože ním bolo porušené ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení a ust.
§ 16 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.
Obecné zastupiteľstvo k návrhu prokurátora nemalo námietky, hlasovaním protestu prokurátora
vyhovelo.
Hlasovanie č. 3: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 205 bod 1/2014
Obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva
návrh VZN, ktorým sa predmetne nariadenie zruší.
Hlasovanie č. 4: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 205 bod 2/2014

Bod č. 8.
Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2013
Starosta oboznámil poslancov s výsledkom riadnej ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov, vykonanej 27.1. až 31.1.2014. Inventarizačný zápis poslanci obdŕžali
v materiáloch na zasadnutie. Starosta uviedol, že inventarizáciou neboli zistené žiadne rozdiely,
poukázal na vysoký stav pohľadávok na účte 318 a 319 - pohľadávky z daňových a nedaňových
príjmov. Uviedol, že prevažnú časť pohľadávok cca 80-90 % vytvárajú neprispôsobiví občania.
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
o správu o výsledku riadnej ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2013.
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Bod č. 9.

Návrh na vyradenie dlhodobého nehmotného, hmotného majetku a drobného
majetku
Starosta uviedol, že poslanci v materiáloch na zasadnutie sa oboznámili s návrhom na vyradenie
dlhodobého nehmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 254,93 EUR, dlhodobého hmotného
majetku v celkovej obstarávacej cene 70 401,94 EUR z dôvodu nefunkčnosti, poškodenia,
prebytočnosti, z toho v jednom prípade sa jedná o vyradenie domu súp.č. 469, ktorý bol zbúraný a to
v celkovej cene 65 889,93 EUR a drobného majetku v obstarávacej cene 10 720,10 EUR s dôvodu
nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti. Zoznam majetku navrhnutého na vyradenie tvorí prílohu
návrhu.
Predseda škodovej komisie Mgr. Lukáš Klučár konštatoval, že komisia prehodnotila vyradenie
navrhnutého majetku a odporúča vyradiť majetok uvedený v priložených zoznamoch.
Poslanci na návrh starostu hlasovali o vyradení majetku.
Hlasovanie č. 5: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 206/2014

Bod č. 10. Schválenie dodatku č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní
Starosta poslancom k návrhu dodatku č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní vysvetlil, že pri tvorbe
smernice, ktorá bola schválená na predchádzajúcom zasadnutí, bolo opomenuté, že touto smernicou
sa majú riadiť aj organizácie zriadené obcou. Predložený návrh dodatku navrhol poslancom schváliť.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky a návrh hlasovaním schválili.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 207/2014

Bod č. 11. Návrh na zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2012
Starosta k bodu rokovania uviedol, že návrh zápisu do kroniky obce za rok 2012 vypracovaný
kronikárkou obce bol predložený na posúdenie komisií obecného zastupiteľstva pre školstvo, kultúru
a šport. Poslanci návrh zápisu obdŕžali v materiáloch na zasadnutie.
Predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport konštatovala, že komisiou neboli vznesené
pripomienky a návrhy na zmenu navrhovaného zápisu a návrh odporučila schváliť.
Poslanci hlasovaním návrh zápisu do kroniky za rok 2012 schválili.
Hlasovanie č. 7: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 208/2014

Bod č. 12. Interpelácie poslancov
o Ing. Radoslav Rimbala sa informoval, kedy bude vyšpárovaná plocha na novovybudovanom
ihrisku.
Starosta reagoval, že po ustálení počasia a keď nebudú hroziť nočné mrazy vyzveme firmu aby práce
na ihrisku ukončila.
o Mgr. Monika Hodnická navrhla napísať vlastníkom hradu - rodine Máriássy list, ktorým budú
upozornení, na vandalizmus v objekte hradu a nebezpečenstvu padnutia niektorých konštrukcií.
Starosta uviedol, že vlastníkov objektu obecný úrad písomne vyzve na urobenie nápravy.
o Alžbeta Franková sa informovala na možnosti opravy mosta do parku.
Starosta vysvetlil, že obec most nebude opravovať nakoľko oprava mostu bude riešená v rámci
obnovy – rekonštrukcie železničnej trate cez obec Markušovce. Pre vozidla je park prístupný cez
Hornádsku ulicu.
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODISIEL HLAVNÝ KONTROLÓR MGR. PETER HARAGOŠ
o Ondrej Pramuka uviedol, že obyvatelia v susedstve multifunkčného ihriska sa sťažujú na hlučnosť,
na ihrisku sa nekontrolovane zdržujú deti, ktoré sa do areálu dostanú cez poškodený plot. Uviedol, že
za p. Lazniom je poškodený plot, ktorý treba opraviť.
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Starosta vysvetlil, že multifunkčné ihrisko je v správe Základnej školy s materskou školou
a v budúcnosti v tejto veci je potrebné najprv sťažnosti adresovať na riaditeľku školy. Ďalej uviedol, že
danú vec s riaditeľkou školy prerokuje.

Bod č. 13. Diskusia
o Starosta poslancov informoval o zámeroch firmy ORTAC, s.r.o., ktorá pripravuje ťažbu zlatonosnej
rudy podzemným spôsobom v Kremnici a jej následne spracovanie vo firme SABAR, s.r.o.
Markušovce. Uviedol, že ruda sa bude dopravovať do závodu v uzavretých debnách s maximálnou
hmotnosťou 5 t na jedno auto, odflotovaný materiál bude odvezený ďalšiemu spracovateľovi, ročne
sa ma spracovať maximálne 1 000 ton rudy.
o Starosta uviedol, že v materiáloch na zasadnutie obdŕžali žiadosť JUDr. Maroša Lešku a manž. na
odkúpenie resp. prenájom pozemku na realizáciu podnikateľského zámeru, záhradného centra.
Starosta požiadal poslancov aby sa touto žiadosťou vážne zaoberali a uvažovali či žiadosti vyhovieme,
alebo nie, prípadne za akých podmienok.
o Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Biatlon klubu Markušovce, ktorá bola Obecnému
úradu doručená 19.2.2014. Klub žiada o poskytnutie dotácie vo výške 1 070 EUR. Starosta uviedol, že
jeho členská základňa pozostáva z piatich členov z toho športu sa venujú dvaja členovia a v klube sa
nevenujú mládeži. Zároveň poznamenal, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 pre biatlon klub
finančné prostriedky neboli schválené.
Alžbeta Frankova sa vyjadrila, že ak by sa im poskytli finančné prostriedky, tak nie v požadovanej
sume.
Nakoľko poslanci sa k problematike ďalej nevyjadrovali starosta dal hlasovať o otázke, kto je za to,
aby obec na základe žiadosti poskytla biatlon klubu finančné prostriedky.
Hlasovanie č. 8: Prítomní 9, Za 1, Proti 7, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 209/2014
o Alžbeta Franková upozornila na hrdzavenie plotu pri Dome smútku.
Starosta uviedol, že plot v miestach kde hrdzavie sa očistí a natrie.
o Mgr. Lukáš Klučár sa informoval či bolo rozhodnuté o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
revitalizáciu centrálnej zóny.
Starosta reagoval, že stále nebolo rozhodnuté.
o Mgr. Lukáš Haragoš navrhol, či by na zníženie pohľadávok nebolo vhodné zriadiť osobitného
príjemcu.
Starosta uviedol, že je to zložité. Inštitút osobitného príjemcu zriadime u veľkých dlžníkoch. Uviedol,
že v danej veci budeme jednať s úradom práce, soc. vecí a rodiny.

Bod č. 14. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.



Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 23. zasadnutí dňa 13.3.2014
vzalo na vedomie:
o vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva, Michala Gurčíka ku dňu 28.2.2014
o správu o výsledku riadnej ročnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2013.
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UZNESENIA
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 13.3.2014

Uznesenie číslo 203/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
1.

vyhlasuje
nastúpenie náhradníka, Ing. Lukáša Haragoša, za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce
Markušovce, na uprázdnený mandát, v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2.

konštatuje, že
nastúpený náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva, Ing. Lukáš Haragoš, zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Uznesenie číslo 204/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
prvú zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2014 podľa prílohy č. 1
Uznesenie číslo 205/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
1.

vyhovuje
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 3/2011, zo
dňa 1.12.2011, o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce

2. u k l a d á
obecnému úradu v Markušovciach predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Markušovce č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce.
Uznesenie číslo 206/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
vyradenie DNH, DHM a drobného majetku v hodnote 81 376,97 EUR.
Zoznam vyradeného majetku tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie číslo 207/2014
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
Dodatok č. 1 k smernici o verejnom obstarávaní schválenej Obecným zastupiteľstvom dňa 13.2.2014
Uznesenie číslo 208/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2012
Uznesenie číslo 209/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
zamieta
poskytnutie finančných prostriedkov na základe žiadosti Biatlon klubu Markušovce

Markušovciach, 20. marca 2014
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Ondrej Pramuka

............................................

Mgr. Miriama Farkalinová

............................................

Michal Čuchran
Starosta obce
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