Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 27. 3. 2014 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Ing. Lukáš Haragoš, Mgr. Monika Hodnická
(prišla neskôr), Peter Fulla, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, , Ing. Radovan Rimbala
Hlavný kontrolór: Mgr. Peter Haragoš
Ďalší prítomní: Anna Galková, zapisovateľka
Neprítomní poslanci: Michal Kozák, Ondrej Pramuka, Peter Tarbaj
Začiatok: 16:00 hod.
Koniec: 16:45 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran,
ktorý na úvod predniesol návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Poslanci k návrhu programu nemali pripomienky, resp. návrhy na doplnenie.
Hlasovaním schválili program rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu
„Obnova kúrie Michalská 49 Markušovce“
4. Interpelácie poslancov
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Petra Fullu a Ing. Lukáša Haragoša

Bod č. 3.

Schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania
projektu „Obnova kúrie Michalská 49 Markušovce“

NA ZASADNUTIE PRIŠLA MGR. MONIKA HODNICKÁ
Starosta poslancov oboznámil, že obec vykonala prípravné kroky potrebné pre podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na obnovu kúrie Michalská 49 Markušovce. Jednou z povinných
príloh žiadosti je aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým schvaľuje predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti a financovanie
projektu vo výške 5 % t.j. 38 150,78 EUR, z celkového rozpočtového nákladu stavby, ktorý bol
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vyčíslený vo výške 763 015,50 EUR s DPH. Poznamenal, že konečná cena bude známa po verejnom
obstarávaní a tiež sa môže stať, že niektoré práce ministerstvo posúdi ako neoprávnené. Tieto práce
obec bude musieť uhradiť z vlastných prostriedkov.
Poslanci hlasovaním schválil predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie relizácie
projektu
a financovanie projektu.
Hlasovanie č. 2: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 210/2014
Ďalej poslanci súhlasili so zriadením záložného práva v prospech riadiaceho orgánu pre ROP po dobu
platnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré bude zriadené v prípade uzatvorenia zmluvy.
Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 211/2014

Bod č. 4.
Interpelácie poslancov
o Peter Fulla upozornil na zlý stav cesty Pod horou a časti cesty na ulici Sv.J.Nepomuckého k p.
Štofanovi a tiež na poškodený chodník na ulici Sv.J.Nepomuckého 36 až 40, ktorý je vymytý od
povodne a vyžaduje si opravu.
Starosta uviedol, že cesty ak bude treba vysypeme, ale chodník je majetkom Slovenskej správy ciest,
ktorý bol urobený v rámci výstavby mosta cez rieku Hornád. Na poškodený chodník a potrebu opravy
chodníka upozorníme Slovenskú správu ciest.
o František Kalafut pripomenul úpravu kanalizačných poklopov na Bystrej ulici.
Starosta reagoval, že s opravou sa uvažuje a obecný úrad práce zrealizuje.
o Mgr. Lukáš Klučár sa informoval náklady obce na likvidáciu skládky na ulici Jareček.
Starosta uviedol, že vyviezlo sa približne 70 aut odpadu, smetisko je komplet vypratané, náklady sa
pohybujú vo výške cca 10 000 EUR, konečná faktúra zatiaľ obecnému úradu nebola doručená.

Bod č. 5.
Diskusia
o Starosta poslancov informoval, že
- od 15.5.2014 má nastúpiť firma EUROVIA na opravu štátnej cesty Lieskovany - Markušovce –
Odorín,
- v priebehu mesiaca jún obecný úrad plánuje opraviť cesty na ulici Za tehelňou a Hornádskej.
Mgr. Monika Hodnická sa informovala, či v rámci opravy štátnej cesty budú sa opravovať aj rigoly,
priespusty a či bude sa cesta cez obec frézovať.
Starosta na túto otázku uviedol, že je to zákazka VÚC. Na základe pripomienok obce k projektu mali
by sa robiť niektoré priepusty a niektoré úseky by mali byť frézované.
o Starosta opätovne požiadal poslancov, aby sa zaoberali problematikou prístavby základnej školy.
Uviedol, že táto problematika bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia.
o Alžbeta Franková sa informovala, či v škole opravili plot cez ktorý vchádzali deti do areálu a na
multifunkčné ihrisko.
Starosta uviedol, že problém s poškodeným plotom prerokoval s p. riaditeľkou školy, plot je
opravený.
o Starosta informoval poslancov, že t.č. prebieha obstarávanie multifunkčného auta, termín na
predkladanie ponúk je 3.4.2014.

Bod č. 6.
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
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UZNESENIA
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 27.3.2014

Uznesenie číslo 210/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu
"Obnova kúrie Michalská 49 Markušovce", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 38
150,78 EUR
Uznesenie číslo 211/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
súhlasí
v prípade schválenia žiadosti o NFP, so zriadením záložného práva v prospech Riadiaceho orgánu pre
ROP po dobu platnosti zmluvy o poskytnutí NFP

Markušovciach, 31. marca 2014
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Peter Fulla

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

Ing. Lukáš Haragoš

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

Michal Čuchran
Starosta obce
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