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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

         

54. správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 

 Správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva bola vykonaná na základe 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, článku 11, ods. 3 účinného   

od 17. 4. 2019, kedy došlo k opätovnému potvrdeniu uznesenia č. 8/2019 Zb, ktorým bol prijatý 

nový rokovací poriadok OZ Obce Markušovce /potvrdzujúce uznesenie č.23/2019/ a plánu 

kontrolnej činnosti na polročné obdobie. 

Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia prijatých uznesení súčasného obecného 

zastupiteľstva Obce Markušovce od posledného zastupiteľstva, t. j. od 15. 12. 2022 a skôr         so 

zameraním na uznesenia od poslednej kontroly /11-12/2022/ a niektoré nesplnené uznesenia aj 

zo skoršieho obdobia podľa rokovacieho poriadku.  

V zmysle § 16, odst. 1 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov a rokovacieho poriadku, článku 13, odst.1, organizačné a administratívne veci 

obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom 

zabezpečuje obecný úrad. Podľa § 16, odst. 2, bod d/ obecný úrad vykonáva nariadenia, 

uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Podľa § 16, odst. 3 prácu obecného 

úradu riadi starosta.  

Podľa článku 11, bod 3 rokovacieho poriadku správa o kontrole uznesení obsahuje 

všetky uznesenia od posledného zasadnutia OZ a všetky nesplnené uznesenia od 1. zasadnutia 

OZ, ich plné znenie, stav plnenia, dátum splnenia, spôsob splnenia. 

 

OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 188/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-

2016-2 za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum v obci Markušovce", ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a 

spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné) do výšky 30.000,- Eur.  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Obec je po kontrole. Finančné prostriedky požiadané  

v roku 2021 stále neprišli.  

 

Obecné zastupiteľstvo  z 18. 4. 2017 

 

Uznesenie č. 221/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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schvaľuje:  

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy   IROP-P     

-SC2.2.1-PZ-2016-1 za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

Markušovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným Programom 

rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a 

spolufinancovanie neoprávnených výdavkov /ak budú relevantné/ do výšky 235.000,- Eur, 

- na par. Č. CKN 1800 kat. územie Markušovce  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení.  Obec pracuje na realizácii vybavenia budovy MŠ  

a priestorov školskej kuchyne inventárom a prevádzkovými strojmi. Dňa 20. 12. 2022 bol obci 

odovzdaný protokol od firmy SVT, s.r.o. Sp. Nová Ves o uskutočnení verejného obstarávania 

zákazky s nízkou hodnotou nazvaný “Gastro technológie pre školskú jedáleň MŠ“. 

Predpokladaná hodnota zákazky na základe oceneného rozpočtu projektanta bola 83 192,00 Eur 

bez DPH, s DPH to je 99 830,40 Eur. Súčasťou vybavenia kuchyne bolo aj vybavenie 

príručných skladov. Lehota na predkladanie ponúk bola do 8.00 hod dňa 11.11. 2022. Tieto 

financie budú hradené z vlastných zdrojov obce, t.j. jedná sa o neoprávnený výdavok obce. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena za predmet zákazky s DPH. Víťazom 

ponuky má byť firma GASTRO Vrábeľ, s.r.o., M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín 

s celkovou hodnotou 75 788,40 Eur. Lehota dodania tovaru je do 12 týždňov na základe 

účinnosti objednávky. Kontrolou bolo zistené, že sa nerieši nákup školskej jedálne inventárom, 

obci chýba na tento účel aj vyčlenená v sume v rozpočte na rok 2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo konané dňa 01. 06. 2020 

 

Uznesenie č.126/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v 

prostredí MRK v obci Markušovce“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projek-

tu, t.j. min. 5% (závislé od výsledkov finančnej analýzy) z celkových oprávnených prostried-

kov vo výške 50 000,- € (rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa do maximálnej výšky 10 000,- Eur. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Uznesenie súvisí s uznesením č. 278/202-pozrieť. Na 

základe informácii starostu obce realizáciu má vykonávať na základe nového verejného 

obstarávania už nie firma EURO-BAU, Dúhová 40, 04001 Košice-Juh, ale firma PROFIROB, 

s.r.o.Vajanského Prešov /viď zverejnená zmluva na  webovom sídle obce  č.  109/2022 dňa 

21.12.2022, podpísaná 20.12.2022/. Opäť došlo k navýšeniu celkovej sumy na 179 999,99 Eur, 

vrátane DPH. Zmluva s firmou Euro-BAU s DPH  bola vo výške 143 999,99 Eur. Podľa článku 

9, bod 9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku 

akceptácií výsledkov verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku – doručením Správy z kontroly. Verejné obstarávanie bolo opäť vykonané s jediným 
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kritériom najnižšia cena v Eur s DPH a v rozpore so zásadami hospodárenia, článok 39, bod 9, 

podľa ktorého verejné obstarávanie je možné považovať za základnú otázku života obce, za 

dôležitý úkon týkajúci sa majetku obce. OZ si vyhradzuje právo, aby vyhlásenie každého 

verejného obstarávania bolo podmienené súhlasom OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 22. 4. 2021 

 

Uznesenie č.176/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizáciu projektu „Podpora vysporiadania majet-

kovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce“ realizovaného  

v rámci výzvy OPLZ-PO5- 2020-4, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 

a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného pro-jektu, 

t.j. min. 5% (závislé od výsledkov finančnej analýzy) z celkových oprávnených 

projektov do výšky 15 000,- € (rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa do maximálnej výšky 20 000,- Eur 

- vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ 

v zmysle §2, ods.1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov  

v spojení s §8 písm. g) zákona č. 330/1991 

- podanie žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Markušovce na 

príslušný Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. V mesiaci december  sa uskutočnilo k danému projektu 

stretnutie, od daného projektu sa pravdepodobne upustí, bližšie informácie poskytne starosta 

obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 05. 08. 2021 

 

Uznesenie č. 192/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom 

Michalská 51, 053 21 Markušovce a Petrom Vojsom, Arnutovce 44 vo veci zriadenia vecného 

bremena na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN C 3483/2 a 3483/1 z dôvodu uloženia 

zemného elektrického kábla NN v dĺžke 70 m. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia 

elektrickej prípojky k rekreačnému objektu - mobilný dom na pozemku parc. č. KN C 3456/6 

podľa priloženej grafickej situácie. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu 10 Eur/m 2 

jednorazovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý bude prílohou 

Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení, k zmene zatiaľ nedošlo. Poplatok za vecné bremeno naďalej 

zaplatený nie je.  
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Obecné zastupiteľstvo konané 02. 09.2021 

 

Uznesenie č. 194/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje 

Uznesenie č. 189/2021, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

a/ výsledok hospodárenia Obce Markušovce za rok 2020 zistený v zmysle zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 2, písm. b/, ako kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu podľa § 10, odst. 3, písm a/ a b/, čo je prebytok bežného a 

kapitálového rozpočtu obce v sume 564 895,79 Eur 

b/ tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, § 16, ods. 6 vo výške 490 230,76 Eur, čo je rozdiel medzi prebytkom rozpočtu za 

rok 2020 /564 895,79 Eur/ a nevyčerpanými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými v 

roku 2020 zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu 

v sume 74 665,03 Eur, ktoré sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 

rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú 

c/ záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami: 

1.Obec má neprimerane vysoký stav pohľadávok, ktoré nevymáha a stav pohľadávok    

každým rokom rastie. Pohľadávky sú k 31.12.2020 vo výške 495 445,55 €, oproti minulému 

roku sa zvýšili o 47.920,99 €..Zo záverečného účtu nie je možné zistiť stav pohľadávok pred 

uplatnením opravných položiek. Žiadame do záverečného účtu doplniť informáciu o skladbe 

jednotlivých pohľadávok podľa roku vzniku a podľa toho o aký nedoplatok sa jedná v členení 

pohľadávky (pred uplatnením opravnej položky) a opravné položky s nimi súvisiace. 

Žiadame zaslať upomienky neplatičom do 31.8.2021 s tým, že nedoplatky, ktoré nebudú 

uhradené do 30.9.2021 budú menovite zverejnené na internetovej stránke obce a na obecnej 

úradnej tabuli. 

2. Obec dlhodobo porušuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože 

nezostavila rozpočet v programovej podobe. Žiadame pripraviť rozpočet obce na roky 2022-

2024 do 31.10.2021 vrátane programového rozpočtu a ešte pred zverejnením návrh prerokovať 

vo finančnej komisii. 

3. Obec nezaúčtovala inventarizačné rozdiely do účtovného obdobia, za ktoré bola 

inventarizácia vykonaná. Žiadame do 30.9.2021 pripraviť harmonogram inventarizácie a do 

inventarizačnej komisie prizvať minimálne 2 poslancov obecného zastupiteľstva. 

4. Obec má niektoré vnútorné predpisy neaktuálne alebo ich nemá vôbec a napriek 

odporúčaniam audítorky z minulých období ich doteraz nevypracovala. Žiadame o 

vypracovanie aktuálnych predpisov a o ich zverejnenie na internetovej stránke obce do 

30.9.2021. 

5. Obec nemá vypracovaný vnútorný predpis ohľadom správy bytov, tvorby a čerpania fondu 

prevádzky, opráv a údržby. Žiadame o jeho vypracovanie a zverejnenie do 30.9.2021. 

6. V predloženom záverečnom účte sú chybné údaje. Žiadame o ich opravu a zverejnenie 

opraveného záverečného účtu. 

7. Starosta obce dlhodobo porušuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 19, 

odst. 5 za podpisovanie zmlúv a zaväzovanie sa na úhrady v bežnom rozpočtovom roku alebo 

roku nasledujúcom, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte a zaťažujú rozpočet z dôvodu 

nedostatku zdrojov, na dôsledné vykonávanie finančnej kontroly a dodržiavanie zásad o 

hospodárení s majetkom obce čl. 39 nakladanie s finančnými prostriedkami v rámci 

schváleného rozpočtu, rozpočtové úpravy a článku 40 schvaľovanie zmlúv. 
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Stav plnenia:  Stav splnených bodov sa nachádza v predchádzajúcich správach z kontroly 

uznesení, ostatné nižšie. 

K bodu c: 

1. K zverejneniu neplatičov naďalej nedošlo. 

4.,5. Nový návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov nie je naďalej prijatý a platí starý, aj 

s rozporuplnými ustanoveniami ohľadom finančných zábezpek. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 04. 11. 2021 

 

Uznesenie č. 215/2021                      

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

pripraviť nové VZN o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných 

domoch vo vlastníctve obce Markušovce, vrátane finančných zábezpek v súlade so zákonmi do 

31.3.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie nesplnené. Nový návrh VZN nebol pripravený. Starý návrh bol vraj 

prejdený právnikom obce a je v poriadku. Veci ohľadom transparentnosti doň doplnené neboli. 

Je potrebné po zvolení bytovej komisie si k nemu sadnúť a doplniť potrebné náležitosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 03. 03. 2022 

Uznesenie č. 230/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

potvrdzuje uznesenie č. 230/2022, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

vyčlenenie 600ks kníh pre občanov obce. Pripraviť zoznam domov s označením či je daný dom 

bez podlžnosti voči obci alebo s podlžnosťou. Kniha by mala byť doručená do domov kde 

žiadna dlžoba neexistuje. Takisto dodatočne kontrolovať a knihy odovzdať po splatení dlhu 

najneskôr do 31.12.2022. 

b) schvaľuje 

použitie 100ks kníh na reprezentatívne účely obce, 

c) odporúča 

vedenie evidencie kníh doručených do domácnosti, ostatným subjektom a takisto komu a koľko 

bolo kníh pridelených na prezentáciu obce, 

d) schvaľuje 

odovzdanie počtu 65 kníh pre spoluautorov knihy pánom Ing. Fajgelom, 

e) odporúča 

oslovenie národnej, krajských a okresných knižníc so záujmom darovania monografie obce 

Markušovce, 

f) schvaľuje 

predaj zvyšku nákladu v prípade záujmu o monografie (koncovým spotrebiteľom) v cene 23.94 

€, čo je obstarávacia cena knihy, 

g) schvaľuje 

organizáciu uvedenia monografie obce Markušovce do života v priestoroch Dardanely do konca 

februára. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Pokračuje sa v odovzdávaní a predaji kníh. Odovzdaná je 

už väčšia časť.  
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Uznesenie č. 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

1. súhlasí 

so zriadením Materskej školy ako elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou 

Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasti elokovaného pracoviska Základnej školy 

s materskou školou Školská 16 Markušovce 

2. ukladá 

spracovať a doručiť žiadosť o zaradenie Materskej školy ako elokovaného pracoviska 

Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasti 

elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce do siete 

škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. V čase kontroly 10.1.2023 bolo zistené, že obec dňa 16. 12. 

2022 dostala 2 výzvy na doplnenie k žiadosti na Ministerstvo školstva s lehotou do 30 dní odo 

dňa doručenia tejto výzvy. Pošta bola otvorená zamestnankyňou zodpovednou za stavebné veci, 

ktorá daný podnet ďalej neriešila, keďže vraj nie je v jej kompetencii. Na skutočnosť bol 

upozornený starosta obce, keďže daný termín sa blíži. Po konzultácii s riaditeľkou ZŠsMŠ 

Markušovce a  tiež starostom obce a telefonickom rozhovore s pracovníčkou ministerstva bol 

dohodnutý termín  na zaradenie MŠ, školskej jedálne a kuchyne k 1. 4. 2023, aby bol čas na 

dotiahnutie ďalších vecí. Doplnením chýbajúcich údajov a dokladov bola poverená 

pracovníčka sekretariátu obce. Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec má kopec nevybavenej 

elektronickej pošty. Je potrebné riešiť elektronickú komunikáciu a postup pri jej vybavovaní 

čím skôr, pretože lehoty plynú. Takisto odporúčam stanoviť zamestnanca obce, ktorý bude mať 

na starosti agendu týkajúcu sa školstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo konané 29. 03. 2022 

 

Uznesenie č. 253/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so 

sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a Rudohorská investičná spoločnosť, a.s., Pod 

Stožkami 10, 053 21 Markušovce vo veci zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo 

vlastníctve obce parc. č. KN C 3364/5, 2946/1 a 2949 z dôvodu uloženia zemného 

elektrického kábla NN. 

Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia podzemného elektrického vedenia pre 

stavbu: VN prípojka a TS Markušovce Nový závod. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za 

odplatu 10 Eur/m2 jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom 

pláne, ktorý bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení.. Vecné bremeno uhradené nebolo.   

 

Uznesenie č. 255/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) Schvaľuje 

použitie prostriedkov vo výške 15 000,00 Eur z rezervného fondu, účelovo na krytie výdavkov 

spojených z riešením mimoriadnej situácie, ktorá nastala pri požiari bytového 

domu na ulici Jareček 

b) Ukladá 

1. Evidovať a zaúčtovať všetky výdavky spojené s riešením mimoriadnej situácie na 
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osobitných účtoch. 

2. Po ukončení mimoriadnej situácie spracovať žiadosť o refundáciu výdavkov spojených 

z riešením mimoriadnej situácie. 

3. Po refundácií prostriedkov Okresným úradom Spišská Nová Ves tieto, spolu s nevyčer-

panými prostriedkami, na tento účel prevedenými z rezervného fondu obce, 

vrátiť tieto prostriedky na účet rezervného fondu. 

T: 30. september 2022 

Z: Ing. Ján Šofranko, Mgr. Margita Bednáriková 

Stav plnenia: V riešení. Žiadosť zaslaná dňa 26.4.2022 na Okresný úrad, odbor krízového 

riadenia o refundáciu nákladov dosiaľ preplatená nebola, ani úhrada škody od poisťovne. 

 

Obecné zastupiteľstvo z 5.5.2022 

 

Uznesenie č. 273/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zdravotníckeho zariadenia na 

ul. Baníckej 212/8, postavenej na parcele číslo CKN 912, zapísanej v LV 1 o celkovej podla-

hovej ploche 55,2 m2, z toho spoločné priestory 10,3 m2 za účelom prevádzky všeobecného 

lekára podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre všeobecného lekára MUDr. Ivetu 

Fulkovú, Obchodné meno: Doktorka, s. r. o. , 053 23 Rudňany za cenu 9,00 EUR/m2/rok. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto nebytové priestory sú určené pre zdravotníkov, ktorý 

poskytujú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Markušoviec a MUDr. Iveta Fulková je 

všeobecný lekár pre dospelých v Obci Rudňany, ale mnoho obyvateľov Markušoviec je súčasne 

jej pacientmi. 

Stav plnenia: Zmluva o prenájme naďalej uzavretá nebola.  

 

Uznesenie č. 277/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so 

sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a Silviou Kotlárovou, Jareček 86/29, 053 21 

Markušovce vo veci zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce parc. č. 

KN C 1801/1, KN C 1801/22, KN C 1802/1, KN E 2313/1, KN E 2311/1 z dôvodu uloženia 

zemného elektrického kábla NN. 

Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia podzemného elektrického vedenia pre 

stavbu: NN prípojka k Rodinnému domu. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu 10 Eur/m2 

jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý bude 

prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so Silviou 

Kotlárovou naďalej uzatvorená nebola, je pred podpisom.  

 

Uznesenie č. 278/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o dielo č. 2822EB uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce 
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a firmou EURO-BAU s.r.o., so sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice, vo veci stavby „Podpora 

prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce). 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH 

v EUR 119 999,99, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 143 999,99. 

Súčasťou zmluvy je príloha: Rozpočet 

Stav plnenia:  Dané uznesenie súvisí s uznesením č.126/2020, kedy bola schválené podanie 

žiadosti na projekt„ “Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce“, 

vrátane spoluúčasti a neoprávnených výdavkov. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k zverejneniu 

akceptácie výsledkov verejného obstarávania, pôvodne uzatvorená zmluva /70/2022/ sa stala 

neúčinnou. Je potrebné doriešiť správne ukončenie danej zmluvy, nakoľko danú zákazku bude 

na základe novej zmluvy vykonávať firma PROFIROB,s.r.o,Prešov. 

 

Obecné zastupiteľstvo z 9.6.2022 

 

Uznesenie č. 286/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

a/ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so 

sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a Henrichom Hadušovským, Matejovce nad Horná-

dom 96 a Romanom Hadušovským, Matejovce nad Hornádom 41 vo veci zriadenia vecného 

bremena na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C KN C 3483/1 z dôvodu prechodu osôb a 

prejazdu vozidiel k parcelám C KN 3556, 3562/2 a 3562/3 vo vlastníctve oprávnených. Vecné 

bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 

38, bod 4 odst. a) za odplatu 10 Eur/m2 jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v 

geometrickom pláne, ktorý bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

b/ upraviť v zmluve bod č.3 zmluvy zriadenie vecného bremena podľa zásad hospodárenia 

s majetkom obce. 

Stav plnenia: Zmluva je už uzatvorená. Vecné bremeno zaplatené nebolo. 

 

Obecné zastupiteľstvo 18. 7. 2022 

 

Uznesenie č. 291/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

Potvrdzuje  uznesenie č. 288/2022, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A schvaľuje: 

záverečný účet obce Markušovce a celoročné hospodárenie za rok 2021 s výhradami: 

1.Obec má neprimerane vysoký stav pohľadávok, ktoré nevymáha a stav pohľadávok každým 

rokom rastie. Zo záverečného účtu nie je možné zistiť stav pohľadávok pred uplatnením 

opravných položiek. Žiadame do záverečného účtu doplniť informáciu o výške pohľadávok 

pred uplatnením opravnej položky a opravné položky s nimi súvisiace. 

2. Žiadame zaslať upomienky neplatičom do 31.8.2022 a zverejniť zoznam neplatičov do 

30.9.2022. 

3. Žiadame pripraviť rozpočet obce na roky 2023-2025 do 31.10.2022 vrátane programového 

rozpočtu a ešte pred zverejnením návrh prerokovať vo finančnej komisii. 

4. V predloženom záverečnom účte sú chybné údaje. Žiadame o ich opravu a zverejnenie 

opraveného záverečného účtu. 

5. Starosta obce dlhodobo porušuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 19, 

odst. 5 za podpisovanie zmlúv a zaväzovanie sa na úhrady v bežnom rozpočtovom roku alebo 
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roku nasledujúcom, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte a zaťažujú rozpočet z dôvodu 

nedostatku zdrojov. Žiadame dôsledné vykonávanie finančnej kontroly a dodržiavanie zásad o 

hospodárení s majetkom obce čl. 39 nakladanie s finančnými prostriedkami v rámci 

schváleného rozpočtu, rozpočtové úpravy a článku 40 schvaľovanie zmlúv. 

B. schvaľuje 

prebytok rozpočtu obce za rok 2021 podľa § 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu 

obce zistený podľa § 10, ods. 3, písmeno a) a b) v sume 594 348,85 Eur 

C. schvaľuje 

v zmysle § 15, odst. 1 a § 16, odst. 6 rozdelenie prebytku vo výške 594 348,85 Eur očistené o 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky za rok 2021 v sume 85 777,98 Eur v celkovej sume 

508 570,87 Eur takto: 

- do rezervného fondu sumu 507 785,67 EUR 

- do novovytvoreného fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve a 

nebytových priestorov v z.n.p. v sume 785,20 Eur /vo výške príjmov za predaj pozemkov v 

roku 2021/. 

D. schvaľuje 

prebytok finančných operácii v  sume 49 117,63 Eur podľa § 15, ods. 1, písm.c). Tento prebytok 

očisťuje o sumu 704,61 Eur ako rozdielu cudzích zdrojov (finančných zábezpek) a sumu 15 

784,95 Eur (stav fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2021), ktoré už na účtoch sú. 

Zostatok - suma 32 628,44 Eur sa presunie do novovytvoreného fondu zostatkov príjmových 

finančných operácii. 

Stav plnenia: Uznesenie bolo opätovne potvrdené OZ  v zmysle § 13, odst. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

v zákonom stanovenej lehote - do troch mesiacov od jeho schválenia /9.6.2022/, uznesenie 

nebolo starostom obce podpísané. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže 

pozastaviť a platí aj bez podpisu. K jednotlivým bodom: 

A1. Viď správa č. 53 o kontrole uznesení + správa o kontrole pohľadávok. 

A2. Upomienky týkajúce sa odpadu boli zasielané neplatičom koncom novembra a začiatkom 

decembra 2022.  Zoznam neplatičov nebol zverejnený. 

A3. Rozpočet na rok roky 2023-2025 bol pripravený bez programového rozpočtu a bez 

prerokovania vo finančnej komisií, keďže tá v danom čase nebola zvolená.  

C. Prebytok do rezervného fondu bol odvedený /viď skoršie správy o kontrole uznesení/, 

kontrolou bolo zistené, že je potrebné odviesť ešte 0,20 Eur. Finančné prostriedky týkajúce sa 

nového fondu rozvoja bývania boli zaúčtované na samostatný analytický účet v banke 

a odvedené  31. 8. 2022 /zistené 12. 1. 2023, predtým bola poskytnutá mylná informácia/. 

D: V čase kontroly zostatok prebytku finančných operácií naďalej nebol preúčtovaný. Bude 

vykonané do uzávierky za rok 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo 08.09. 2022 

 

Uznesenie č. 301//2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod časti pozemku CKN 4937 – orná pôda o celkovej výmere 73215 m2, zapísaného na 

LV1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 31-10/2021 ( vyhotovil 

Peter Kokles, GEOKOD, s. r. o., Žitná 21, 83106 Bratislava, dňa 25.8.2021 a overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom G1-586/2021 dňa 

20.10.2021), novovytvorené parcely CKN 4937/9 o výmere 3320 m2, 4937/10 o výmere 645 

m2, druh pozemku orná pôda v podiele 1/1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do výlučného vlastníctva Slovenská republika, 

konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava za cenu 11,73 €/ m2 podľa znaleckého posudku 95/2021 zo dňa 13.11.2021 

vypracovaného znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 

Adrianom Bukovcom. 

Dôvodom osobitného zreteľa je stavba : „Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, 

úsek trate Poprad - Tatry / mimo / - Krompachy“ číslo stavby A06099, UČS 05 / ďalej len 

„stavba“/. Obec vyššie uvedené novovytvorené parcely prevádza v prospech SR, zastúpenú 

správcom ŽSR z dôvodu, že tieto budú slúžiť všeobecnému verejnému záujmu -občanov SR a 

sú potrebné na modernizáciu železničnej trate. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia:  Uznesenie v plnení. Zmluva bola podpísaná zo strany železníc 17. 10. 2022. 

Povolenie o vklade obec ešte nemá, fakturácia zo strany obce  bude vykonaná po zápise 

v katastri. 

 

Uznesenie č. 302//2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod pozemkov vo vlastníctve obce Markušovce CKN 1830/2 o výmere 374 m2, 1832/1 -

1052 m2 zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov do výlučného vlastníctva BLAUMONT s. r. o., Brunské 478, 053 21 

Markušovce za cenu 5,00 €/ m2.. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli firmy a na 

pozemku 1832/1 je postavená poľnohospodárska budova, ktorá má právny vzťah  

k BLAUMONTU s. r. o. evidovaná na liste vlastníctva číslo 1312. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. V čase kontroly ešte nebol vykonaný zápis do katastra.  

  

Uznesenie č. 304//2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod časti pozemkov vo vlastníctve obce Markušovce EKN 92429/2 - trvalý trávny porast 

a EKN 924449 – trvalý trávny porast evidovaných na LV 1 v k. ú. Markušovce , podľa 

geometrického plánu č. 39/2018 ( vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom - GEONET, IČO 

33984051, Za kaštieľom č. 1327/5, 053 11 Smižany, dňa 29.3.2022 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom G1-270/2022 dňa 26.4.2022), 

novovytvorené parcely CKN 369/38 o výmere 47 m2, 369/39 o výmere 33 m2, CKN 369/40 

o výmere 27 m2 a CKN 365 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

v podiele 1/1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zdenka Pompu a manželky Zuzany 

Pompovej , rod. Pechovej, trvale bytom Jareček č. 101/55, 053 21 Markušovce za cenu 8,00 

€/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že na týchto novovytvorených pozemkoch je postavený 

rodinný dom bez súpisného čísla v ktorom bývajú a chcú si ho dodatočne zlegalizovať. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
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Stav plnenia: Prevod  vykonaný-viď predchádzajúce správy. Odúčtovanie pozemku 

v účtovníctve  a pomocnej evidencii pozemkov prebehlo, ešte je potrebné doriešiť 

nezrovnalosti v cene s majiteľmi softwéru. 

 

 

Uznesenie č. 305//2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a/ berie na vedomie 

žiadosti o kúpu pozemkov 

b/ schvaľuje  

prípravu zámeru na prevod majetku pre časť pozemku EKN 93229/1 / novovytvorené CKN 

1150/4 a CKN 1151/2 / - Rastislav Klempár a manž . Veronika . 

Stav plnenia: Podklady na prevod majetku pre rokovanie komisie zatiaľ pripravené nie sú..  

 

Uznesenie č. 307//2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

návrh na vyradenie Drobného majetku v celkovej obstarávacej cene 8 392,65 EUR a zároveň 

schvaľuje náhradu škody za chýbajúci majetok s inv. č. 1589 / Kapesní kolorimeter II chlor / 

vo výške 20 % z obstarávacej ceny 523,78 EUR t.j. 104,75 EUR.  

Stav plnenia: Škoda zatiaľ uhradená nebola, bol zaúčtovaný iba predpis na úhradu záväzku 

voči zamestnancovi. V súčasnosti je daná vec v riešení. 

 

Obecné zastupiteľstvo 05. 12. 2022  

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č. 7/2022 ZŠsMŠ Markšovce na rok 2022 v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa § 14, ods 2, písm. a) 

- MŠ Jareček                                                               - 30 000.- Eur 

- MŠ Školská 16                                                          +30 000,- Eur 

 

B. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods 2, písm. b) 

 

Zmeny rozpočtu v príjmovej časti:                                                 + 8 550,00 € 

- poplatky MŠ, ŠKD                              – navýšenie poplatkov            + 350,00 € 

- navýšenie stravného v ŠJ – väčší počet platiacich stravníkov         + 6 500,00 € 

- schválený grantový program Výnimočné školy                              + 1 700,00 € 

 

C. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, odst. 2, písm. c/ 

 

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:                                              + 1 700,00 € 

– čerpanie z grantového programu                                                       + 1 700,00 € 

Stav plnenia: Zmeny boli zapracované do rozpočtu na rok 2022, ktorý bol zverejnený na 

internetovej stránke obce dňa 11. 12. 2022. Obec má v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 12, odst. 4, písm. b/ taktiež povinnosť 
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poskytnúť do rozpočtového informačného systému upravený rozpočet najneskôr do 30. 

kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena 

rozpočtu orgánom obce, t.j. do 30. 01. 2023. Zmeny budú nahlásené spolu s údajmi obce.  

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č.8 obce Markušovce 

V súlade s § 14 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy podľa § 14, ods. 2, písm. a) 

Bežné príjmy 

212 41 Zdravotné stredisko                                                                        - 500,00 € 

212 41 Prenájom kultúrneho domu                                                            + 500,00 € 

312 111 ÚPSVaR stravovacie návyky Šp.ZŠ Markušovce                      - 6 431,00 € 

312 111 ÚPSVaR – podpora výchovy ŠpZŠ Markušovce                       - 1 635,00 € 

312 111 MŠ – inklúzia                                                                             + 7 709,00 € 

312 111 ÚV SR - odborní pracovníci/nové KC                                          + 357,00 € 

 

B. Povolené prekročenie a viazanie príjmov podľa § 14, ods. 2, písm. b) 

Bežné príjmy 

211 41 Dividendy                                                                                       + 920,00 € 

212 41 Nájomné nebyt. Priestory (lekáreň, mas.štúdio ...)                     + 1 500,00 € 

212 41 Prenájom maringotky na bývanie                                                     + 20,00 € 

221 41 Ostatné poplatky                                                                              + 500,00 € 

292 72 Z náhrad z poistného plnenie /požiar                                           + 22 782,00 € 

223 41 Elektrina – zmrzlinár                                                                     + 2 500,00 € 

223 41 Poplatok za vstup na pohrebisko                                                      + 100,00 € 

223 41 Poplatok za reláciu v obecnom rozhlase                                            + 24,00 € 

292 41 Z náhrad z poistného plnenia - KIA                                              + 1 203,00 € 

312 111 ÚPSVaR stravovacie návyky ZŠ                                               + 18 000,00 € 

312 111 Skladník CO                                                                                     + 12,00 € 

312 111 ÚV SR - odborní pracovníci/nové KC                                         + 4 743,00 € 

PRÍJMY SPOLU                                                                                    + 52 304,00 € 

 

Bežné príjmy ZŠsMŠ 

Vlastné príjmy ZŠsMŠ                                                                               + 8 550,00 € 

 

C. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové výdavky podľa § 14, ods. 2, písm. a) 

Bežné výdavky 

0111 635006 41 Údržba budov – objektov OcÚ                                          - 2 230,00 € 

0111 637005 41 Asanácia múr Odorínska cesta                                          - 2 000,00 € 

0220 633006 41 Materiál                                                                             - 2 000,00 € 

08209 637... 41 Ostatné kultúrne akcie                                                           - 200,00 € 

0830 635004 41 Údržba miestneho rozhlasu a ústredne                              - 1 000,00 € 

0520 637011 41 ČOV – rozbor odpadovej vody                                         - 1 000,00 € 

0520 637012 41 Poplatky                                                                                - 138,00 € 

0560 637004 41 Pílenie stromov Hornádska,park/cintorín                          - 1 150,00 € 
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0560 637004 41 Deratizácia                                                                            - 200,00 € 

0640 632006 41 Materiál                                                                                 - 700,00 € 

0840 633006 41 Materiál na údržbu cintorína                                                 - 800,00 € 

1070 633.. 111 Náhrady/hmotná núdza ŠpZŠ (školské potreby)                  - 1 634,00 € 

1070 633.. 111 Náhrady/hmotná núdza ŠpZŠ(obedové balíčky)                 - 11 032,00 € 

0510 637004 41 Odvoz s likvidácia KO                                                      + 21 000,00 € 

0510 636002 41 Nájomné odpadových nádob                                               + 3 084,00 € 

0840 635006 41 Údržba kolumbária                                                              + 1 000,00 € 

0840 635006 41 Údržba budovy DS                                                               - 1 000,00 € 

 

 

D. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods. 2, písm. c). 

Bežné výdavky 

0111 627 41 Príspevok do doplnkových poistení                                     + 1 000,00 € 

0111 632... 41 Poštovné                                                                               + 350,00 € 

0111 633011 41 Pitný režim                                                                         + 60,00 € 

0111 635009 41 Údržba Softvéru Human - klasik                                     + 250,00 € 

0111 636002 41 Prenájom kopírky                                                             + 150,00 € 

0111 637001 41 Školenie pracovníkov OcÚ                                              + 300,00 € 

0111 637005 41 Advokátske právne služby                                               + 120,00 € 

0133 611 41 Mzdy                                                                                   + 4 000,00 € 

0133 62.. 41 Odvody                                                                                + 1 625,00 € 

0133 637014 41 Stravovanie                                                                      + 100,00 € 

0443 611 41 Mzdy                                                                                      + 500,00 € 

0443 637014 41 Stravovanie                                                                       + 600,00 € 

0510 633006 41 Všeobecný materiál (tabuľky zákaz...)                             + 500,00 € 

0510 636002 41 Nájomné odpadových nádob                                            + 416,00 € 

0520 633010 41 Pracovné odevy, obuv                                                      + 250,00 € 

0520 637001 41 Školenie                                                                            + 138,00 € 

0520 637014 41 Stravovanie                                                                       + 750,00 € 

0560 635... 41 Servis kosačiek                                                                   + 150,00 € 

0630 637011 41 Rozbor vody                                                                 + 1 000,00 € 

0640 632001 41 Energia                                                                            + 200,00 € 

0640 635006 41 Údržba VO                                                                      + 500,00 € 

0660 635006 41 Údržba – bytovky Školská                                           + 2 000,00 € 

0660 636001 41 MS – prenájom kontajnerov/bývanie                           + 3 200,00 € 

0660 637005 41 Špeciálne služby                                                              + 200,00 € 

0660 637011 41 Štúdie,expertízy,posudky                                                + 500,00 € 

0810 633006 41 Futbalové ihrisko – materiál                                        + 1 000,00 € 

0810 637002 41 Športové akcie(mimo VZN)                                           + 200,00 € 

0840 632001 41 Dom smútku – plyn                                                        + 800,00 € 

0911 6.. 3AC1/2 Mzdy                                                                           + 6 000,00 € 

0911 62.. 3AC1/2 Odvody                                                                      + 2 097,00 € 

0911 627.. 41 Príspevok do doplnkového poistenia                                 + 100,00 € 

0911 632001 41 El.energia/MŠ – nová                                                     + 750,00 € 

0911 633006 41 Materiál                                                                            + 50,00 € 

0911 633006 3AC1, 3AC2 Materiál                                                         + 400,00 € 

0911 637014 41 Stravovanie                                                                    + 720,00 € 

0911 637016 41 Povinný prídel do SF                                                       + 70,00 € 

0911 637027 111 Odmena zam.mimo prac.pomeru                                 + 100,00 € 



  54. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 
 
 

14 

 

0950 637014 41 Stravovanie TSP , SP                                                  + 1 000,00 € 

1040 627.. 41 Príspevok do doplnkového poistenia                                 + 360,00 € 

1040 637.. 41 Stravovanie                                                                     + 1 000,00 € 

1050 637... 41 Stravovanie – dobrovoľnici                                           + 1 560,00 € 

1090 611... 41 Mzdy KC – odborní pracovníci                                     + 5 000,00 € 

1090 62.. 41 Odvody                                                                             + 1 750,00 € 

S p o l u                                                                                                + 41 816,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

712 712001 41 Nákup maringotky na bývanie                                     + 1 000,00 € 

VÝDAVKY SPOLU                                                                           + 42 816,00 € 

ZŠsMŠ - výdavky 

 

Bežné výdavky 

ZŠ s MŠ - čerpanie z príjmov ZŠ                                                                         + 1 700,00 € 

_________________________________________________________________________ 

S p o l u                                                                                                                 + 1 700,00 € 

 

Stav plnenia: Zmeny boli zapracované do rozpočtu na rok 2022, ktorý bol zverejnený na 

internetovej stránke obce dňa 11. 12. 2022. Obec v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 12, odst. 4, písm. b/ má tiež povinnosť 

poskytnúť do rozpočtového informačného systému upravený rozpočet najneskôr do 30. 

kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena 

rozpočtu orgánom obce., t.j. do 30. 1. 2023. V roku 2022 sa tieto zmeny nedali nahlásiť.  

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

zmenu zástupcu obce Markušovce ako člena OOCR Slovenský raj § Spiš v osobe starosti obce: 

Peter Fulla. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. 

 

Uznesenie č. 15/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zriadenie komisie: Komisia pre financie, rozpočet a štrukturálne fondy 

Predseda komisie: Alžbeta Franková 

Členovia komisie: Mgr. Katarína Grečková, Ing. Paulína Frankovičová, Miroslav Gurčík, Ing. 

Tomaš Farkašovský, Mgr. Františka Fullová, Viera Holečková   

Garant komisie: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.     

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. Schválená komisia je taktiež zverejnená 

na webovom sídle obce  v časti samospráva-komisie OZ-volebné obdobie 2022-2026. 

 

Uznesenie č. 16/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zriadenie komisie:  Komisia verejného poriadku pre správu majetku, územného 

plánovania, stavebníctva a životného prostredia 

Predseda komisie: Ján Zumerling 
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Členovia komisie: Pavol Zmuda, Jarmila Bondirová, Mgr. Jozef Palkovič, Ing. Maroš Krajčír, 

PhD., Vladimír Macej, MVDr. Gregor Mikolaj, Mgr. Lukáš Kľučár, Tomáš Kľučár    

Garant komisie: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.         

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. Schválená komisia je taktiež zverejnená 

na webovom sídle obce  v časti samospráva-komisie OZ-volebné obdobie 2022-2026. 

 

Uznesenie č. 17/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zriadenie komisie:  Komisia pre školstvo, kultúru a šport 

Predseda komisie: Mgr. Jozef Palkovič 

Členovia komisie: Vladimír Macej, Pavol Zmuda, Ing. Tomáš Farkašovský, Jarmila Bondirová, 

Mgr. Katarína Grečková, Ing. Paulína Frankovičová, Ján Zumerling. Ing. Maroš Krajčír, PhD., 

Mgr. Peter Laznia, Ondrej Richnavský 

Garant komisie: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.         

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. Schválená komisia je taktiež zverejnená 

na webovom sídle obce  v časti samospráva-komisie OZ-volebné obdobie 2022-2026. 

 

Uznesenie č. 18/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zriadenie komisie:  Komisia pre verejné obstarávanie a projekty 

Predseda komisie: Pavol Zmuda 

Členovia komisie: Ing. Tomáš Farkašovský, Miroslav Gurčík, Ing. Maroš Krajčír, PhD., 

Alžbeta Franková, ing. Paulína Frankovičová, Vladimír Macej, Ing. Vladimír Filinský, Ing. 

Peter Hamrák  

Garant komisie: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. Schválená komisia je taktiež zverejnená 

na webovom sídle obce  v časti samospráva-komisie OZ-volebné obdobie 2022-2026. 

 

Uznesenie č. 19/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zriadenie komisie: Komisia pre rómsku problematiku 

Predseda komisie: Miroslav Gurčík 

Členovia komisie: Mgr. Katarína Grečková, Ján Zumerling, Alžeta Franková, Jarmila 

Bondirovíá, Mgr. Jozef Palkovič, Ján Pecha, Vladimír Pecha, Štefan Pecha, Dušan Klempár, 

Štefan Pecha   

Garant komisie: zamestnanec obecného úradu podľa danej problematiky.     

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Platí do zmeny. Schválená komisia je taktiež zverejnená 

na webovom sídle obce  v časti samospráva-komisie OZ-volebné obdobie 2022-2026. 

 

Uznesenie č. 22/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša            

na prijatí Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.1/2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Markušovce č.5/2016 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -dodatku č.1 –. 

Stav plnenia: Podpísané VZN č.1/2022, dodatok č.1 bolo v zmysle § 6, odst. 8 zákona o 

obecnom riadení č. 369/1990 Zb. vyhlásené najmenej na 15 dní na úradnej tabuli obce a 
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webovom sídle obce. Vyvesené bolo 16. 12. 2022, zvesené 2. 1. 2023.  Lehota 15 dní bola 

dodržaná. Účinnosť  nadobúda od 1. 1. 2023. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je jediné VZN, 

ktoré je možné meniť iba raz do roka vždy k 1. januáru. Platné VZN boli zaslané po 

nadobudnutí účinnosti poslancom OZ, starostovi obce a HK. Zároveň sú zverejnené na 

webovom sídle obce v časti zverejňovanie-VZN. Nové výmery je potrebné riešiť v súlade 

s týmto VZN. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 23/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša            

na prijatí Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.2/2022  o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

Stav plnenia: Podpísané VZN č.2/2022, bolo v zmysle § 6, odst. 8 zákona o obecnom riadení 

č. 369/1990 Zb. vyhlásené najmenej na 15 dní na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. 

Vyvesené bolo 16. 12. 2022, zvesené 2. 1. 2023.  Lehota 15 dní bola dodržaná. Účinnosť  

nadobúda od 1. 1. 2023. Platné VZN boli zaslané po nadobudnutí účinnosti poslancom OZ, 

starostovi obce a HK. Zároveň sú zverejnené na webovom sídle obce v časti zverejňovanie-

VZN. Výber poplatkov v ZŠvMŠ Markušovce je potrebné riešiť v súlade s týmto VZN. 

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

  

 

Uznesenie č. 25/2022 

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 € 

 

Stav plnenia: Viď plnenie k uzneseniu č. 27/2022. 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2023: 

Bežné príjmy / OcÚ :         4 284 187,00 €             Bežné výdavky / OcÚ :         1 639 482,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ :         38 500,00 €             Bežné výdavky / ZŠsMŠ :     2 249 200,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ :    395 150,00 €             Kapitálové výdavky / OcÚ :  1 185 740,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ :          0,00 €              Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ:            0,00 € 

Finančné príj.operácie OcÚ: 386 874,00 €             Fin. výdav. operácie OcÚ:         30 289,00 € 

Finančné príj.operácie ZŠsMŠ:        0,00 €           Fin. výdavkové operácie ZŠsMŠ:        0,00 € 

Príjmy celkom:                  5 104 711,00 €           Výdavky celkom :               5 104 711,00 € 
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Stav plnenia: V zmysle § 12, odst. 4, písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách  územnej samosprávy je obec povinná poskytovať do rozpočtového informačného 

systému ministerstva financií schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na 

nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia 

rozpočtu orgánom obce, ak je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. 

decembra bežného roka, obec poskytuje údaje schváleného rozpočtu v členení minimálne na 

úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. 

januára nasledujúceho rozpočtového roka a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a 

rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho 

rozpočtového roka. Obec nahlásila 8 hlavných kategórií v stanovenej lehote, t.j. do 10. januára 

2023 spolu s údajmi za ZŠsMŠ Markušovce. Kompletný podrobný rozpis viacročného rozpočtu 

zatiaľ nahlásený nebol. 

 

Vzaté na vedomie boli uznesenia č. 14/2022-správa z kontroly uznesení č.53/2022, č.20/2022-

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na polročné obdobie, č.21/2022- správa 

hlavného kontrolóra z kontroly a analýzy stavu pohľadávok a ich vymáhania v zmysle prijatých 

zásad hospodárenia s majetkom Obce Markušovce v Obci Markušovce, č. 24/2022-odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025, č. 26/2022-viacročný 

rozpočet ZŠsMŠ na roky 2024-2025, č. 28/2022-viacročný rozpočet Obce Markušovce na rolky 

2024-2025. 

 

 

Markušovce  12. 01. 2023 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


