Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 10. marca 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta: Michal Čuchran
Zástupca starostu: Ing. Iveta Dutková
Poslanci: Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Mgr. Monika Hodnická, Michal Kozák, Ing.
Radovan Rimbala, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Anna Galková – zapisovateľka
Neprítomní: Michal Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 19.45 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov,
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce predniesol návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „ Príjmy, výdavky a ostatné evidencie týkajúce
sa osobných vozidiel obce Markušovce“
5. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Projekt zamestnávania terénnych sociálnych
pracovníkov / zmlúv, všeobecných podmienok, príjmov a výdavkov, monitorovacích
správ“
6. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Kontrola pozemkov – ich evidencia,
zaúčtovanie“
7. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Priebežné hospodárenie podľa potreby –
kontrola rozpočtu počas provizória“
8. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Príjmy ZŠ s MŠ za obdobie 1.1. – 30.11.2010
9. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010
10. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011
12. Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na vodnom
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
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Poslanci k prednesenému návrhu programu nemali návrhy na pozmenenie a doplnenie programu.
Starosta obce dal hlasovať za prednesený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

NA ZASADNUTIE PRIŠIEL MICHAL GURĆÍK
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Iveta Dutková, Bc. Miriama
Farkalinová, Ing. Monika Hodnická
Hlasovanie č. 2: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Radovana Rimbalu a Michala Kozáka.
Bod č. 3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30 - obecné zastupiteľstvo odporúča pokračovať v súdnom spore s firmou FORMAT
prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Marcel Mašan s.r.o.
Starosta informoval, že vo februári sa uskutočnilo jedno pojednávanie a ďalšie je vytýčené na 15-teho
apríla na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi. Advokát bol vyzvaný na podanie správy v akom stave je
súdny spor a o stanovisko aký je predpoklad úspešnosti sporu.
Alžbeta Franková – nebolo by dobré dať spor posúdiť nezainteresovanému advokátovi.
Starosta – po predložení stanoviska a rozsudku o ktorý sme tiež požiadali p. advokáta urobíme tak.
Uznesenie č. 31 - obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu podmienok na prenájom prevádzky
Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice
Starosta informoval: Obecný úrad vypracoval návrh zmluvy na prenájom. Situácia je taká, že v roku
2008 v prevádzke bola strata cca 620 €, v roku 2009 bol zisk cca 451 € a v roku 2010 strata cca 6.623
€. Vysoká strata v roku 2010 vznikla dôsledkom enormného poklesu tržieb a zlej organizačnej
činnosti.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL Mgr. Peter Haragoš
Je predpoklad, že dobrou organizáciou nájomcu a šetrením na energiách, prevádzka bude
životaschopná. Starosta navrhol nájomné vo výške v zmysle platného cenníka obce 2087,00 €/rok +
energie. K dnešnému dňu prejavili o prenájom traja záujemcovia.
Alžbeta Frankova – navrhla aby zámer prenajať nebytové priestory sa zverejnil čo najskôr, aby sme do
konca mesiaca mohli vybrať záujemcu.
Starosta - okrem bežných podmienok nájmu prenájom podmienime tak, aby nájomca sa zaviazal:
- poskytovať priestory pre účely obce Markušovce a spoločenské organizácie, ktoré majú sídlo v obci
Markušovce /napr. športové oddiely, urbariáty, klub dôchodcov a pod./ bezplatne, ak ide
o poskytnutie priestorov na schôdzkovú činnosť a na čas kratší ako 3 hodiny a to v čase do 18.00
hod.
- zabezpečiť zamedzenie vstupu do prenajatých priestorov osobám podnapitým, so znečisteným
odevom a pod.
- zabezpečiť vo všetkých prenajatých priestoroch zákaz fajčenia.
Alžbeta Franková – ako je riešené vybavenie a zariadenie
Starosta – zariadenie sa odovzdá protokolom a bude v cene nájmu
Starosta dal hlasovať o návrhu Alžbety Frankovej: Kto je za to, aby sa nebytové priestory prevádzky
Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice boli dané do nájmu formou priameho prenájmu.
Hlasovanie č. 3: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
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Bod č. 4.

Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „ Príjmy, výdavky a ostatné evidencie
týkajúce sa osobných vozidiel obce Markušovce“
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka poslancom bližšie vysvetlila všeobecný postup pri vykonávaní kontrol hlavným
kontrolórom. Predložené správy má obecné zastupiteľstvo prerokovať na najbližšom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva. Správy, ktoré sú predmetom rokovania tohto zastupiteľstva predchádzajúci
starosta na rokovania obecného zastupiteľstva nepredkladal.
Kontrola príjmov, výdavkov a ostatných evidencií týkajúcich sa osobných vozidiel obce Markušovce
bola robená na základe pretrvávajúcich problémov a medializácie.
Michal Kozák – všetci vieme, že hospodárenie a používanie auta Alfra Romeo a náhradného vozidla
nebolo v poriadku. Ale teraz, v tomto čase môžeme správu vziať len na vedomie
Alžbeta Franková navrhla, aby predchádzajúcemu starostovi Šofrankovi bola predložená výzva na
zaplatenie spotrebovaného PHM na súkromné účely a tiež v Markušovskom spravodaji informovať
obyvateľov o hospodárení a nakladaní s autami predchádzajúcim starostom.
Hlavná kontrolórka – správa bola zameraná hlavne na príjmy a výdavky týkajúcich sa motorových
vozidiel vrátane poistiek. HK odporučila vykonať revíziu poistných zmlúv a zlepšiť informovanosť
účtovníčky, aby mohla správne účtovať.
Alžbeta Franková – Kto na obecnom úrade zodpovedá za evidenciu jázd? Je potrebné robiť kontrolu
stavu tachometra s evidenciou
Starosta – evidenciu na obecnom úrade zabezpečuje p.Jagáč. Kontrola sa môže robiť pri inventarizácii
Ing. Monika Hodnická – navrhujem v spravodaji uverejniť stručnú, vecnú správu pre voličov
Starosta na základe návrhov poslancov predložil návrh na uznesenie aby obecné zastupiteľstvo
správu vzalo na vedomie a na návrh Alžbety Frankovej odporúčilo hlavnej kontrolórke v spolupráci
s účtovníčkou pripraviť podklady, vyčísliť a vyúčtovať p. Šofrankovi spotrebované PHM na súkromne
jazdy v roku 2008.
Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Projekt zamestnávania terénnych
sociálnych pracovníkov / zmlúv, všeobecných podmienok, príjmov a výdavkov,
monitorovacích správ“
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka uviedla, že kontrola bola zameraná na projekt zamestnávania terénnych
sociálnych pracovníkov a bola vykonaná tesne pred ukončením projektu. Zamestnaných v rámci
projektu bolo 9 pracovníkov. Nikto však nebol za projekt zodpovedný. Správy a vyúčtovania robili
externí pracovníci - asistenti. Nikto nevedel ako sa správy robia. Zmluvy a podmienky k projektu sa
k pracovníkom obce dostávali dodatočne. V súvislosti so zamestnávaním pre obec vznikli aj ďalšie
náklady, ktoré neboli projektované a boli hradené z rozpočtu obce.
Ing. Monika Hodnická – ako občianka som o projekte nevedela nič, nebola žiadna publicita, aj keď na
publicitu boli vyčlenené finančné prostriedky.
Starosta – z projektu nám zostali dvaja pracovníci, ktorí boli v r. 2010 prijatý do trvalého pracovného
pomeru. Bol rozpracovný ďalší projekt, mali sa prijať ďalší ter. pracovníci a asistnenti. Obec od
realizácie projektu odstúpila pretože bol pre obec nevýchodný.
Starosta – v rámci lokálnej stratégie máme šesť rôznych projektov ktoré bude treba riešiť. Niektoré sú
pozastavené lebo nie sú peniaze vo fondoch. Všade je 5 % spoluúčasť. Tieto projekty sú
rozpracované. Nevieme či budeme vo všetkých pokračovať. Projekty boli zmluvne ošetrené ešte
v roku 2008 zmluvným externým manažmentom a to firmou Eurostar Bratislava a Asset Making s.r.o.
Krompachy s ktorými je uzavretých viac zmlúv.
Starosta predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo uznesením správu vzalo na vedomie.
Bod č. 5.
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Bod č. 6.

Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Kontrola pozemkov – ich evidencia,
zaúčtovanie“
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka – kontrola pozemkov, ich evidencia a zaúčtovanie bola robená za dlhšie obdobie.
Evidencia pozemkov sa kontrolovala s prijatými uzneseniami, ktorými bol schválený predaj, kúpa
resp. zámena pozemkov a účtovníctvom. Zistené boli rozdiely medzi účtovníctvom a evidenciou.
V mnohých prípadoch rozdiely vznikli tým, že zmluvy boli vypracované, podpísané a zaúčtované, ale
kupujúci kúpnu cenu nezaplatil, alebo zaplatil len časť kúpnej ceny a vklady do katastra
nehnuteľnosti neboli podané.
Alžbeta Franková – bolo by dobre urobiť revíziu a vyzvať kupujúcich na úhradu kúpnej ceny.
Alžbeta Franková - ako prebehla inventarizácia na Obecnom úrade?
Starosta – inventarizácia začala, ale z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti zodpovednej
pracovníčky nebola ukončená
Starosta predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo uznesením správu vzalo na vedomie.

Bod č. 7.

Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Priebežné hospodárenie podľa potreby –
kontrola rozpočtu počas provizória“
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlavná kontrolórka bližšie vysvetlila, že rozpočtové provizórium je obdobie ak nie je schválený
rozpočet. V tomto období by nemali výdavky presiahnuť v mesiaci 1/12 výdavkov predchádzajúceho
roka. Na túto kontrolu sa zamerala hlavne preto, lebo v predchádzajúcich obdobiach boli
predkladané rozpočty na schvaľovanie neskoro. Zistila, že účtovný systém KORWIN nie je dokonalý.
Účtovníctvo vo verejnej správe je najzložitejšie.
K bodu zo strany poslancov neboli pripomienky, starosta dal návrh, aby obecné zastupiteľstvo správu
vzalo na vedomie.

Bod č. 8. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra „Príjmy ZŠ s MŠ za obdobie 1.1. – 30.11.2010
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Základná škola je rozpočtová organizácie obce, škola má právnu subjektivitu, štatutárom je riaditeľ
školy. V našom prípade interných predpisov nie je veľa, alebo sú neaktuálne. Medzi obcou a školou
neexistuje žiaden písomný styk. Obec nemá nariadenie o určení výšky príspevkov v ZŠsMŠ.
Ing. Iveta Dutková – školu je potrebné otvoriť občanom
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT
Bc. Miriama Farkalinová – v materskej škole rodičia platia poplatky. Kam tieto poplatky idú, lebo
v žiadnej forme sa do škôlky nevracajú.
hlavná kontrolórka – všetky finančné príjmy sú súčasťou do rozpočtu celej ZŠsMŠ.
Starosta – rozpočet, ktorý schváli obec dostane každý zodpovedný pracovník školy za svoj úsek, aby
vedel s akými finančnými prostriedkami môže pracovať
Alžbeta Franková – chýba komunikácia medzi starostom, riaditeľom školy, škôlkou, radou školy
Ing. Iveta Dutková – škola sa stala organizáciou naháňajúcou sa za projektami. Predmetom záujmu je
učiteľ a nie žiak.
Starosta – v škole sa nevytvárajú podmienky, aby biele deti neodchádzali
Alžbeta Franková – na zasadnutie obecného zastupiteľstva odporúča pozvať riaditeľa školy, aby podal
správu o činnosti a hospodárení školy a odporúča vypracovať všeobecne záväzné nariadenie
všeobecne záväzne nariadenie o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka a smernicu hospodárenia.
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Bod č. 9. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Po krátkom komentári podanom hlavnou kontrolórkou starosta odporučil obecnému zastupiteľstvu
správu vziať na vedomie.
Bod č. 10. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci k správe nemali pripomienky. Starosta odporučil obecnému zastupiteľstvu správu vziať na
vedomie.
Bod č. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011
Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti tak ako bol predložený okrem bodov č.
4 a 5, ktoré požiadala vypustiť z plánu.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 4: Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 12. Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na vodnom
Starosta opätovne predložil na rokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na poplatku za vodu
spotrebovanú v roku 2010. Nakoľko poslanci s bodom rokovania boli oboznámení na
predchádzajúcom zasadnutí dal hlasovať. Poslanci žiadosť o zľavu na vodnom zamietli.
Hlasovanie č. 5: Prítomní 10, Za 0, Proti 10, Zdržal sa 0
Bod č. 13. Interpelácie poslancov
Bc. Miriama Farkalinová – v bytovke na ul. Školská 17B má p. Martin Michal po probléme s vodou
poškodené kachličky.
Starosta – p. Michalovi firma, ktorá opravovala vodu problémové kachličky chcela urobiť, ale nakoľko
nemala ten istý typ p. Michal nesúhlasil s opravou. Požadoval vymeniť v miestnosti všetky kachličky.
Alžbeta Franková – ako pokračujú práce na oprave budovy „Ošustovec“.
Starosta – peniaze na určené stavbu boli minuté v dvoch faktúrach. Jednou faktúrou vo výške 66 tis. €
sa uhradili práce na uvedenej stavbe a druhou faktúrou vo výške 34 tis. € boli uhradené práce na
miestnej komunikácii na Brezovej ulici. Na túto stavbu sa dá použiť ešte 34 tis. €.
Alžbeta Franková – cesta na Brezovej ulici je nedokončená. Bude sa v prácach pokračovať?
Starosta – musím sa so situáciou oboznámiť
Ing. Iveta Dutková – je aktuálna petícia ohľadom ciest?
Starosta – áno, je to aktuálne. Petícia sa bude robiť a chcem poprosiť o aktívnu účasť poslancov.
Peter Tarbaj – k bytovkám na školskej nie je počuť rozhlas
Starosta – Práce na rozšírení rozhlasu sú podmienené vyčlenením finančných prostriedkov
v rozpočte obce.
Starosta - na základe interpelácie p. Kalafuta v dome smútku sme odstránili 3 rady stoličiek
Alžbeta Franková – na Michalskej ulici pri p. Baldovskej je slabé osvetlenie
Starosta – v obci je potrebná celková rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Ing. Radovan Rimbala – na obecnom úrade bolo stretnutie s občanmi k realizácií kanalizácie. Ako
dopadlo stretnutie.
Starosta – niektorí občania nesúhlasia s realizáciou kanalizácie cez ich pozemky. Možno nastane
situácia, že kanalizácia bude uložená v štátnej ceste, ale si to vyžaduje novú projektovú
dokumentáciu, nové územné konanie
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Alžbeta Franková – ako sa zabezpečuje info zákon, t.j. zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
Starosta – momentálne sa skenujú listiny a v krátkom čase budú zverejnené
Mikuláš Gurčík – p. Gurčík z Krátkej ulici žiada odvodniť Krátku ulicu
p. starosta – technické riešenie problému je náročne a rieši sa už od roku 1980
Ing. Monika Hodnická – musia sa pozvánky na zasadnutie doručovať oproti podpisu? Je to
problematické, nakoľko doručovatelia musia aj viackrát sa vrátiť, kým adresáta zastihnú a pritom sa
pozvánka zasiela ak emailom.
Starosta – je to potrebné, nakoľko mail nemusí byť doručený.
Bod č. 14. Diskusia
o Alžbeta Franková – čas zasadnutia obecného zastupiteľstva nevyhovuje zamestnaným
poslancom., je treba uvažovať o neskoršej hodine, napr. o 17 hod.
o Ing. Monika Hodnická – bolo by dobré, aby poslanci si urobili pracovné stretnutie – pochôdzku
po obci.
o Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka – upozornila na nezrovnalosť zápisu z minulého
zasadnutia a jej výrokom. Nemá byť uvedené, že nemá preplatený internet, ale, že nemá
internet na pracovisku.
o Alžbeta Franková – kedy bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva kronika a kedy
bude vydaný spravodaj
Starosta – príde aj na to čas, termín neviem povedať
o Starosta – Banícky cech ponúkol na predaj knihu Baníctvo mesta Spišská Nová Ves a okolia. Cena
knihy je 20 €.
Starosta dal návrh na zakúpenie 5 ks na reprezentačné účely.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 10, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 1

Bod č. 15. Návrh na uznesenie
Návrh uznesení predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Ing. Iveta Dutková

UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach v zmysle § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov uznesením číslo:
číslo 32/2011
schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov prevádzky Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice

číslo 33/2011
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 okrem bodu č. 4 a 5 predloženého návrhu
Plán činnosti tvorí prílohu zápisnice.
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číslo 34/2011
zamieta
úľavu na poplatku za vodu spotrebovanú v roku 2010 žiadateľom postihnutých povodňou
číslo 35/2011
schvaľuje
zakúpenie 5 ks kníh Baníctvo mesta Spišská Nová Ves a okolia
číslo 36/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra „ Príjmy, výdavky a ostatné evidencie týkajúce sa osobných
vozidiel obce Markušovce“
číslo 37/2011
doporučuje
hlavnej kontrolórke v spolupráci s účtovníčkou Obecného úradu pripraviť podklady a vyúčtovať
PHM za súkromne jazdy v roku 2008 bývalému starostovi a následne pripraviť a zaslať list s
výzvou na zaplatenie
číslo 38/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra „Projekt zamestnávania terénnych sociálnych pracovníkov / zmlúv,
všeobecných podmienok, príjmov a výdavkov, monitorovacích správ“
číslo 39/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra „Kontrola pozemkov – ich evidencia, zaúčtovanie“
číslo 40/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra „Priebežné hospodárenie podľa potreby – kontrola rozpočtu
počas provizória“
číslo 41/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra „Príjmy ZŠ s MŠ za obdobie 1.1. – 30.11.2010
číslo 42/2011
doporučuje

vypracovať VZN o financovaní materskej školy, školského klubu a školskej jedálne
číslo 43/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010
číslo 44/2011
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010
Hlasovanie č. 7: Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0
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Zápisnica: 3. zasadnutie OZ
dňa 10.3.2011

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Markušovciach, 15.3.2011

Michal Čuchran
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Radovan Rimbala

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

Michal Kozák

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

Zapísala: Anna Galková

-
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