Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 16. mája 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Peter Fulla, Mgr. Peter Haragoš, Mgr.
Monika Hodnická, Michal Gurčík, František Kalafut (prišiel neskôr), Mgr. Lukáš Klučár,
Michal Kozák
Neprítomní:, Peter Tarbaj, Ing. Radovan Rimbala
Ďalší prítomní: Františka Šteinerová-hlavná kontrolórka, Anna Galková-zapisovateľka, Ing. Martina
Ovčiariková a Eva Pavlíková (obe refer. obecného úradu)
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 18.45 hod.
Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta poslancom predniesol návrh programu uvedený v pozvánke, ktorý navrhol doplniť o body
Návrh na prevod drobného majetku do správy ZŠsMŠ Markušovce a Schválenie prenajatia pozemkov
na účely realizácie stavby „Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce“ v rámci projektu ROP4.1a-2013/01. Nakoľko k návrhu programu a k návrhu na doplnenie programu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva neboli predložené návrhy na zmenu resp. doplnenie programu starosta dal hlasovať o
návrhu programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2012
4. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2012
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce č. .../2013, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce o zákaze požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Markušovce č. 3 zo dňa
10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997
6. Schválenie podania žiadosti o NFP, zabezpečenia realizácie projektu a financovania
projektu
7. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou ZŠsMŠ
Markušovce
8. Prejednanie žiadosti MUDr. Beáty Hrebenárovej
9. Návrh na prevod drobného majetku do psrávy ZŠsMŠ Markušovce
10. Schválenie prenajatia pozemkov na účely realizácie stavby „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Markušovce“ v rámci projektu ROP-4.1a-2013/01
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil poslancov Michala Gurčíka a Mgr. Lukáša Klučára
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Bod č. 3. Správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie za rok 2012
Predsedajúci starosta obce uviedol, že správa o výsledku riadnej ročnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola poslancom predložená v materiáloch na zasadnutie. Zo
správy vyplýva, že rozdiely neboli zistené. Položka 042 – Obstaranie DHM je v riešení. Prítomná
pracovníčka Obecného úradu p. Pavlíková, vysvetlila, že na účte 042 sú vedené stavby, ktoré sa
realizujú a stavby, na ktoré je pripravená projektová dokumentácia a do dnešného dňa sa nezačali
realizovať.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT
Mgr. Peter Haragoš sa informoval, ktoré budovy nie sú zaradené.
Eva Pavliková odpovedala, že k 31.12.2012 je nezaradená ČOV a Kanalizácia III. etapa, Vodovod III.
stavba, ktorý bol zaradený v apríli 2013, čiastočne bytovky, ktoré zatiaľ nie sú finančne
vydokladované, ČOV a kanalizácia II. etapa, kúrie súp. č. 52 (Bocian) a 32 (Ošustov dom), most cez
Levočský potok, ktorý nie je dokončený a skolaudovaný, obytná zóna za Bocianom Markušovce
(projekty), Revitalizácia centra obce (projekty).
Alžbeta Franková požiadala vysvetliť č. účtu 052 poskytnuté preddavky v sume 66 387,83 €.
Eva Pavliková na zasadnutí zistila, že údaj o účte v zápise nemá byť uvedený, tento účet je nulový,
uviedla, že došlo k chybe pri písaní a zápis bude opravený.
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej ročnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012.

Bod č. 4. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2012
Ing. Martina Ovčiariková predniesla stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu a oboznámila
poslancov s jeho úpravou po zverejnení na základe nových skutočností oznámených Základnou
školou s materskou školou po zverejnení záverečného účtu na úradnej tabuli. Komisia navrhla
záverečný účet schváliť bez výhrad.
Alžbeta Franková mala výhradu k neskorému predkladaniu výkazov a údajov základnou školou pre
účtovníctvo obce a navrhla prijať opatrenie, aby sa situácia neopakovala.
Hlavná kontrolórka Ing. Františka Šteinerová predniesla stanovisko k záverečnému účtu, ktorý ako
uviedla bol vypracovaný k verzii, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli. V stanovisku odporučila
celoročné hospodárenie schváliť s výhradami.
Alžbeta Franková poznamenala, že má výhrady k vysokému stavu finančných prostriedkov na
rezervnom fonde.
Starosta vysvetlil, že na plánované realizovanie prác je potrebné finančné prostriedky našetriť, a ak je
možné a pre obec výhodne na tieto práce žiadať finančné prostriedky z europských zdrojov.
V prípade, že so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov obec neuspeje práce je možné realizovať
z vlastných prostriedkov prípadne pri využití europských zdrojov je možné zrealizovať aj iné práce.
Starosta informoval poslancov o plnení rozpočtu za rok 2012. Vysvetlil im plnenie rozpočtu
jednotlivých položiek, podrobnejšie rozobral položky, na ktoré sa poslanci informovali.
Alžbeta Franková požadovala vysvetliť príjmy a výdavky k projektu ZŠ v škole ako doma.
Starosta uviedol, že na vysvetlenie čerpania finančných prostriedkov na projekt V škole ako doma
prizve na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva riaditeľku základnej školy.
Hlavná kontrolórka odporučila, aby škola urobila vyúčtovanie celého projektu. Alžbeta Frankova sa
k návrhu priklonila s tým, aby vyúčtovanie a vysvetlenie bolo podané na zasadnutí zastupiteľstva do
jedného mesiaca.
Starosta predložil na hlasovanie návrh uložiť riaditeľke Základnej školy s materskou školou spracovať
finančné zhodnotenie projektu „V škole ako doma“ v termíne do 20.6.2013 a prizvať ju na zasadnutie
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Obecného zastupiteľstva obce Markušovce za účelom osobného vysvetlenia financovania a čerpania
fin. prostriedkov projektu.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie: 147/2013
K plneniu rozpočtu a záverečnému účtu neboli ďalšie pripomienky. K návrhu uznesenia
k záverečnému účtu Alžbeta Frankova navrhla záverečný účet schváliť s výhradou zaviazať Základnú
školu s materskou školou k predkladaniu účtovných a finančných dokladov v termínoch.
Poslanci hlasovaním schválili záverečný účet obce s navrhnutou výhradou.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie: 148 bod 1/2013
Poslanci na návrh starostu schválili použitie prebytku hospodárenia vo výške 221 223,00 EUR na
tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie č. 4:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie: 148 bod 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2012
- list odporúčaní audítora, za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

Bod č. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce č. .../2013, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce o zákaze požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Markušovce č. 3 zo dňa
10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ku ktorému
v pripomienkovom konaní neboli vnesené žiadne pripomienky.
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MICHAL GURČÍK
Starosta predložil na hlasovanie návrh schváliť v materiáloch predložené všeobecne záväzne
nariadenie
Hlasovanie č. 5:
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie: 149/2013
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL MICHAL GURČÍK
Bod č. 6. Schválenie podania žiadosti o NFP, zabezpečenia realizácie projektu a financovania
projektu
Starosta informoval poslancov, že 11.6.2013 má termín na predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu centrálnej zóny obce. Súčasťou žiadosti sú aj
uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorými je schválenie predloženia žiadosti, zabezpečenie
realizácie projektu a financovanie projektu.
Poslanci predložený návrh na uznesenia, ktorý im bol predložený v materiáloch na nasadnutie
schválili.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie: 150/2013
Bod č. 7. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou ZŠsMŠ
Markušovce
Správa hlavného kontrolóra bola poslancom predložená v materiáloch na zasadnutie. So správou
poslancov oboznámila hlavná kontrolórka Ing. Františka Šteinerová.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- správu hlavného kontrolóra o kontrole multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou ZŠsMŠ
Markušovce
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Bod č. 8. Prejednanie žiadosti MUDr. Beáty Hrebenárovej
Starosta uviedol, že žiadosť MUDr. Hrebenárovej poslanci obdŕžali v materiáloch na rokovanie.
MUDr. Hrebenárová požiadala o prenájom ambulancie všeobecného lekára za podmienok
schválených na rokovaní obecného zastupiteľstva 23.10.2012.
Vzhľadom na zložitosť problému poslanci budú o predmetnom bode rokovať na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Bod č. 9. Návrh na prevod drobného majetku do správy ZŠsMŠ Markušovce
Predsedajúci navrhol previesť do majetku Základnej školy s materskou školou jeden prebytočný
krovinorez, o ktorý má škola záujem a vybavenie budovy materskej školy, ktorú po vyprataní knižnice
budú užívať pre svoje potreby Základnej školy s materskou školou.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie: 151/2013

Bod č. 10. Schválenie prenajatia pozemkov na účely realizácie stavby „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Markušovce“ v rámci projektu ROP-4.1a-2013/01
Starosta vysvetlil poslancom, že podľa spracovaného projektu autobusové zastávky zasahujú do
štátnej cesty vo vlastníctve SR v správe Správa ciest Košického samosprávneho kraja, schody ku
kostolu a terénne úpravy pri schodoch by mali byť z časti realizované na pozemku Rímskokatolíckej
farnosti, farský úrad Markušovce a vchod na parkovisko má byť realizovaný na pozemku vo
vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ak chceme požiadať o nenávratný finančný
príspevok musíme mať pozemky majetkoprávne vysporiadané alebo musíme mať platnú nájomnú
zmluvu.
Poslanci k návrhu na prenajatie pozemkov nemali námietky.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie: 152, 153 a 154/2013

Bod č. 11. Interpelácie poslancov
Poslanci sa dotazovali na riešenie kritického stavu v zjazdnosti štátnej cesty.
Starosta oboznámil poslancov, že na základe podnetu obce bolo Obvodným úradom Spišská Nová
Ves, odborom COaKR zvolané pracovné rokovanie k problematike riešenia havarijného stavu cesty
v obci Markušovce, ktoré sa uskutočnilo 6.5.2013 za účasti Správy ciest KSK, Slovenkého
vodohospodárskeho podniku, povodia Hornádu a Bodrogu. Predmetom rokovania bol kritický stav
povrchu vozovky a podmývaný úsek cesty v úseku od Iglassu po Odorínsku cestu. Výsledkom
rokovania bolo, že zástupcovia povodia a správy ciest majú zvolať nové jednanie na úrovni
štatutárnych zástupcov na riešenie kritického stavu.
Michal Gurčík upozornil, že pri vstupe do Jarečku od Odorínskej cesty sú začaté stavby. Dotazoval sa,
či stavajú na vysporiadaných pozemkoch.
Starosta uviedol, že o realizácií stavieb obecný úrad vie a zaoberá sa s tým. Jeden stavebník realizuje
stavbu na svojom pozemku.
Michal Gurčík na riešenie vjazdu na most z ulice Pod horou. Nelegálnou výstavbou sa bude zaoberať
stavebný úrad.
Starosta uviedol, že most nie je skolaudovaný, pripravuje sa dokončenie prác na moste, ale vjazd na
most z uvedenej ulice vzhľadom na technické riešenie stavby sa podľa predstav obyvateľov ulice riešiť
nedá.
Alžbeta Franková sa informovala, či stavebná komisia riešila žiadosť o riešenie negatívneho stavu p.
Husára.
Mgr. Peter Haragoš uviedol, že komisia žiadosť zatiaľ neriešila.
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Bod č. 12. Diskusia
Starosta poslancom prečítal anonymný list, ktorý bol adresovaný Základnej škole s materskou školou
a poslancom OZ bol zaslaný na vedomie. Predmetom listu bolo poukázanie na zlé praktiky v školskej
jedálni. Starosta odporučil poslancom požiadať k listu o vysvetlenie riaditeľku školy, ktorá bude
pozvaná na najbližšie zasadnutie.
Starosta ďalej informoval poslancov, že Mestský úrad Spišská Nová Ves zaslal návrh zmluvy na
financovanie centier voľného času. Jedná sa o cca 65 detí. Uviedol, že zo zriaďovacích listín, ktoré
tvoria prílohu návrhu zmluvy, v troch základných školách v decembri 2012 účelovo zmenili školské
kluby a centrá voľného času. Z jedného CVČ chodia sporadicky aj do ŠZŠ, kde majú evidovaných cca
25 detí. Uviedol, že treba sa zamyslieť, či má význam tento spôsob CVČ podporovať.
Alžbeta Franková uviedla, že požiarnici si pri požiarnej zbrojnici upravili cvičisko, na ktoré im chodia
deti z Jarečka hrať futbal a tiež tam chodia s deťmi zo ŠZŠ. Dotazovala sa, či by nebolo možné priestor
ohradiť.
Starosta uviedol, že pre deti z Jarečka sa upraví terén na futbal na priestranstve pri vstupe do Jarečka
a s p. riaditeľom ŠZŠ porozpráva, aby tam učitelia s deťmi nechodili. S oplotením cvičiska nesúhlasil,
nakoľko by to nebolo vhodné.

Bod č. 13. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.


Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 22. zasadnutí dňa 16.5.2013

vzalo na vedomie:
- správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej ročnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012.
- stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2012
- list odporúčaní audítora, za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012
- správu hlavného kontrolóra o kontrole multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou ZŠsMŠ
Markušovce
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UZNESENIA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 16.5.2013

Uznesenie číslo 147/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
ukladá
riaditeľke Základnej školy s materskou školou Markušovce spracovať finančné zhodnotenie projektu
„V škole ako doma“ v termíne do 20.6.2013 a obecnému úradu prizvať ju na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva Obce Markušovce za účelom osobného vysvetlenia financovania, čerpania finančných
prostriedkov uvedeného projektu.

Uznesenie číslo 148/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
1. Záverečný účet obce Markušovce, ktorý tvorí prílohu uznesenia a celoročné hospodárenie
s výhradou: zaviazať Základnú školu s materskou školou k predkladaniu účtovných a finančných
dokladov v termínoch, ktoré určí obecný úrad.
2. Použitie prebytku hospodárenia vo výške 221 223,30 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného
fondu 100% prebytku vo výške 221 223,30 EUR

Uznesenie číslo 149/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce
o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce
Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997
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Uznesenie číslo 150/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
2. Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 23
718,11 eur.

Uznesenie číslo 151/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
prevod drobného majetku:
- inv. č. 1442, Krovinorez Jonsered GR 2036, 1ks, obstarávacia cena 749,85 EUR
- inv. č. 1317, Žalúzie / na 7 oknách MŠ/, obstarávacia cena 388,37 EUR
- inv. č. 384,385,386,387,388, Regál bez chrbta, 5 ks, obstarávacia cena 76,25 EUR
- inv. č. 428, Elektrický bojler 125 l, 1 ks, obstarávacia cena 82,32 EUR
do správy Základnej školy s materskou školou, Školská 16 Markušovce.

Uznesenie číslo 152/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
prenajatie pozemku v k. ú. Markušovce, zapísaného na LV č. 609,
- parc. č. CKN 1556/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16 m2,
- parc. č. CKN 1752, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 117 m2,
- parc. č. CKN 1753/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 29 m2,
ktorého vlastníkom je Slovenská republika, vo správe: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 965 55, SR, (OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59
Košice), na obdobie minimálne 5 rokov na účely realizácie stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny
obce Markušovce“ v rámci projektu ROP-4.1a-2013/01 za podpory nenávratného finančného
príspevku cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa
Konvergencia ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný
program.
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Uznesenie číslo 153/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
prenajatie pozemku v k. ú. Markušovce, zapísaného na LV č. 730, parc. č. CKN 6, o výmere 955 m2,
ktorého vlastníkom je Rímskokatolícka farnosť, farský úrad Markušovce, 053 21, Markušovce, SR na
obdobie minimálne 5 rokov na účely realizácie stavby „Rekonštrukcia centrálnej zóny obce
Markušovce“ v rámci projektu ROP-4.1a-2013/01 za podpory nenávratného finančného príspevku cez
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia
ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program.

Uznesenie číslo 154/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
prenajatie časti pozemku v k. ú. Markušovce, zapísaného na LV č. 1461, parc. č. CKN 1750/1,
o výmere 176 m2, ktorého vlastníkom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,
Košice, PSČ 042 66, SR, vo správe: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, Košice, PSČ 042 66, SR na obdobie minimálne 5 rokov na účely realizácie stavby
„Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Markušovce“ v rámci projektu ROP-4.1a-2013/01 za podpory
nenávratného finančného príspevku cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v spolupráci so samosprávnymi krajmi
na území cieľa Konvergencia ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre
Regionálny operačný program.

V Markušovciach, 27.5.2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Michal Gurčík

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

Mgr. Lukáš Klučár

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

Michal Čuchran
starosta obce
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