Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 3. februára 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta: Michal Čuchran
Zástupca starostu: Ing. Iveta Dutková
Poslanci: Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, Mgr.
Monika Hodnická, František Kalafut, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka
Anna Galková – zapisovateľka
Neprítomní: Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák , Ing. Radovan Rimbala
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 18.50 hod.
Bod č. 1: Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Starosta konštatoval: prítomných je 8 poslancov, prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov,
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce predniesol návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie platu starostu
4. Prerokovanie zriadenia komisií OZ
5. Prerokovanie zloženia členov komisií
6. Prerokovanie zriadenia OR
7. Prerokovanie zloženia OR
8. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov
9. Prerokovanie návrhu členov bytovej komisie
10. Prerokovanie návrhu členov škodovej komisie
11. Prerokovanie návrhu členov komisie pre ochranu verejného záujmu
12. Prerokovanie návrhu členov školskej rady v ZŠ a MŠ
13. Prerokovanie návrhu člena školskej rady v ŠZŠ
14. Prerokovanie návrhu sobášiacich
15. Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na vodnom
16. Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na dani z nehnuteľnosti
17. Prerokovanie zrušenia príspevku obce na internet pre pracovníkov obce
18. Informácia o poverení poslanca do funkcie zástupcu starostu
19. Informácia o zriadení povodňovej komisie
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
22. Návrh na uznesenie
23. Záver
Poslanci k navrhovanému programu nemali, návrhy na pozmenenie a doplnenie. Starosta obce dal
hlasovať za prednesený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 1: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
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Bod č. 2: - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Alžbeta Franková, Bc. Miriama
Farkalinová, Mgr. Peter Haragoš
Hlasovanie č. 2: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Za overovateľov zápisnice určil Františka Kalafuta a Michala Gurčíka.
Bod č. 3: - Prerokovanie platu starostu
Starosta informoval poslancov, že k platu sa vyjadrovať nebude a dal priestor na podávanie návrhov.
Nakoľko poslanci nepredložili žiaden návrh, bod rokovania ukončil.
Bod č. 4: - Prerokovanie zriadenia komisií OZ
Starosta obce predniesol návrh, aby pri Obecnom zastupiteľstve Obce Markušovce pracovala
stavebná komisia, finančná komisia, komisia pre školstvo, kultúru a šport a komisia pre životné
prostredie a verejný poriadok
Alžbeta Franková – navrhla zlúčiť stavebnú komisiu s komisiou pre životne prostredie. Verejný
poriadok nech riešia všetci poslanci.
Starosta poslancom ozrejmil, že komisia pre verejný poriadok rieši rôzne sťažnosti občanov, susedské
vzťahy a nemali by to riešiť všetci poslanci. Komisie nerozhodujú ale sú poradným orgánom
Obecného zastupiteľstva.
Starosta dal hlasovať o návrhu Alžbety Frankovej
Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 3, Proti 3, Zdržal sa 2
Návrh Alžbety Frankovej neprešiel.
Starosta dal hlasovať o návrhu aby pri Obecnom zastupiteľstve pracovala
- stavebná komisia,
- finančná komisia,
- komisia pre školstvo, kultúru a šport,
- komisia pre životné prostredie a verejný poriadok
Hlasovanie č. 4: Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 7 z 19.12.2006, ktorým boli schválené komisie obecného
zastupiteľstva a uznesenie č. 11 z 30.1.2007, ktorým boli schválení členovia komisií obecného
zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období
Hlasovanie č. 5: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 5: - Prerokovanie zloženia členov komisií
Starosta predniesol návrh, aby komisie pracovali v tomto zložení:
Stavebná komisia - Mgr. Peter Hargoš, Michal Gurčík, Ing. Klára Rimbalová
Finančná komisia - Alžbeta Franková, Bc. Miriama Farkalinová, Ing. Martina Ovčiariková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - Mgr. Monika Hodnická, Ing. Iveta Dutková, František Kalafut,
Peter Tarbaj, Ján Jagáč
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok - Michal Kozák, Mgr. Lukáš Klučár, Ing. Radovan
Rimbala, Bc. Beáta Hamráková
Bc. Miriama Farkalinová navrhla do finančnej komisie Mgr. Petra Haragoša, nakoľko v tejto oblasti má
skúsenosti.
Alžbeta Franková navrhla do finančnej komisie z radov občanov Martu Dvorsku.
Hlavná kontrolórka odporučila aby vo finančnej komisii boli zástupcovia všetkých komisií alebo aby
jednotlivé komisie ak je to potrebné zasadali pred finančnou komisiou a predkladali finančnej komisií
stanoviska.
Alžbeta Franková navrhla do komisie pre školstvo, kultúru a šport Ing. Radovana Rimbalu a seba.
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Starosta odporučil aby komisie na prvých zasadnutiach si zvolili predsedov komisie
Starosta dal hlasovať, aby pri Obecnom zastupiteľstve Obce Markušovce pracovali jednotlivé komisie,
zohľadňujúce návrhy poslancov, v tomto zložení.
Finančná komisia: Alžbeta Franková, Bc. Miriama Farkalinová, Ing. Martina Ovčiariková, Marta
Dvorská, Mgr. Peter Haragoš
Hlasovanie č.6: Prítomní 8: Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Komisia pre školstvo, kultúru a šport: Mgr. Monika Hodnická, Ing. Iveta Dutková, František Kalafut,
Peter Tarbaj, Ján Jagáč, Alžbeta Franková, Ing. Radovan Rimabala
Hlasovanie č. 7: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Stavebná komisia: Mgr. Peter Haragoš, Michal Gurčík, Ing. Klára Rimbalová
Hlasovanie č. 8: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok: Michal Kozák, Mgr. Lukáš Klučár, Ing. Radovan
Rimabala, Bc. Beáta Hamráková
Hlasovanie č. 9: Prítomní 8, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 2
Bod č. 6 – Prerokovanie zriadenia Obecnej rady
Starosta ozrejmil, že ak komisie budú pracovať v zložení v akom boli schválene a ak budeme pri
dôležitých ale aj pri menej dôležitých otázkach zvolávať všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva
Obecná rada je neopodstatnená.
Navrhol Obecnú radu nezriadiť.
Peter Tarbaj – myslím si, že ak to bude takto fungovať rada je nepotrená
Starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie č. 10: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 7 – Prerokovanie zloženia Obecnej rady
Starosta: Tento bod je bezpredmetný.
Bod č. 8 – Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL MICHAL KOZÁK
Starosta predložil na diskusiu a predkladanie návrhov Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré poslanci mali v materiáloch na zasadnutie.
Alžbeta Franková predložila návrh aby za čl. II. sa vsunul čl. III. v tomto znení:
„III. Odmeňovanie členov komisií Obecného zastupiteľstva – neposlancov
1. Členovi komisie Obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom Obecného zastupiteľstva
a ktorého za člena komisie zvolilo Obecné zastupiteľstvo prináleží jednorazová odmena za
každú účasť na zasadnutí komisie vo výške .... 5 – 10 €
2. Odmena bude vyplácaná raz ročne v poslednom mesiaci kalendárneho roka.
3. Podkladom pre výplatu odmien členom komisie sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií,“
a pôvodný čl. III. prečíslovať na čl. IV.
Starosta navrhol zmeniť ods. 3 navrhovaného čl. III. takto: „Podkladom pre výplatu odmien členom
komisie, ktorí nie sú poslancami sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií“
Alžbeta Franková navrhla zmeniť v čl. II. v bode 7 poslednú časť vety takto: ....., o výške ktorej
rozhodne Obecné zastupiteľstvo priamo pri prerokovaní návrhu.
Starosta navrhol v čl. IV. ods. 1 zmeniť dátum na „1.3.2011“, nakoľko nemôže byť predpis
retroaktívny.
Hlavná kontrolórka odporúčila všade uvádzať Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce.
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a podotkla, že ak sa schváli v čl. IV. odmeňovanie od 1.3.2011 poslanci do 1.3. 2011 budú
odmeňovaní podľa teraz platných zásad odmeňovania.
Alžbeta Franková, František Kalafut navrhli spresniť v čl. III. ods. 1 ....jednorazová odmena za každú
účasť na zasadnutí komisie vo výške 5 € .
Nakoľko ďalšie pozmeňovacie návrhy neboli starosta dal hlasovať o návrhu Zásad odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Markušovciach so zapracovanými pozmeňujúcimi návrhami.
Hlasovanie č. 11: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 9 – Prerokovanie návrhu členov bytovej komisie
Starosta preložil návrh na zrušenie uznesenia č. 112 z 14.10.2006
Hlasovanie č. 12: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta preložil návrh na členov bytovej komisie: Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Bc. Beáta
Hamráková a Štefan Kroščen
Alžbeta Franková navrhla doplniť do komisie Jozefa Palkoviča
Starosta dal hlasovať o zložení bytovej komisie: Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Bc. Beáta
Hamráková, Štefan Kroščen, Mgr. Jozef Palkovič
Hlasovanie č. 13: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 10 – Prerokovanie návrhu členov škodovej komisie
Starosta preložil návrh na zrušenie uznesenia č. 123 z 30.4.2008
Hlasovanie č. 14: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta preložil návrh na členov škodovej komisie: Ing. Iveta Dutková, Mgr. Lukáš Klučár, Mgr.
Monika Hodnická, Anna Galková, Eva Pavliková
Nakoľko k návrhu neboli pripomienky a iné návrhy starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 15: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1
Alžbeta Franková – nie je potrebné zriadiť aj likvidačnú komisiu?
Starosta ozrejmil, že škodová komisia bude zároveň aj likvidačná, nakoľko k tomuto návrhu neboli
námietky dal hlasovať o zmene názvu Škodovej komisie na Škodová a likvidačná komisia.
Hlasovanie č. 16: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 11 – Prerokovanie návrhu členov komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta predniesol návrh na zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu: Ing. Radovan Rimbala,
Michal Gurčík a Bc. Miriama Farkalinová
K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhy, starosta o návrhu hlasovať
Hlasovanie č. 17: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1
Starosta preložil návrh na zrušenie uznesenia č. 31 z 28.3.2007
Hlasovanie č. 18: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta preložil návrh na zrušenie uznesenia č. 168 z 3. 2. 2009
Hlasovanie č. 19: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta preložil návrh na zrušenie uznesenia č. 170 z /2008 a 171/2008
Hlasovanie č. 20: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 12 – Prerokovanie návrhu členov školskej rady v ZŠ s MŠ
Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 30 z 28.3.2007, ktorým boli schválení členovia rady
školy v ZŠ s MŠ
Hlasovanie č. 21: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
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Starosta predložil návrh na členov školskej Rady školy v Základnej škole s Materskou školou
v Markušovciach a to: Ing. Ivetu Dutkovú, Mgr. Moniku Hodnickú a Michala Kozáka
Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy a doplnenia starosta dal hlasovať
o predloženom návrhu
Hlasovanie č. 22: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 13 – Prerokovanie návrhu členov školskej rady ŠZŠ
Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 96 z 28.2.2008, ktorým bol schválený člen rady školy
v ŠZŠ
Hlasovanie č. 23: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta predložil návrh na člena Rady školy v Špeciálne základnej škole v Markušovciach a to Bc.
Miriammu Farkalinovú
Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy dal hlasovať o predloženom návrhu
Hlasovanie č. 24: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 14 – Prerokovanie návrhu sobášiacich
Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 19 z 30.1.2007, ktorým bol schválený zástupca
sobášiaceho
Hlasovanie č. 25: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta predložil návrh na zástupcov sobášiaceho a to: Ing. Ivetu Dutkovú a Alžbetu Frankovú.
Alžbeta Franková návrh neprijala.
Nakoľko neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy starosta dal hlasovať o návrhu, aby Ing.
Iveta Dutková bola zástupcom sobášiaceho
Hlasovanie č. 26: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 15 – Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na vodnom
Starosta obce informoval poslancov, že na Obecnému úradu boli doručené 4 žiadosti o zníženie
poplatku za vodu za rok 2010. Žiadosti predložil p. Jozef Dzimko, bytom na ulici Pod horou, p. Kristína
Dobranská, Jozef Gurčík a Ľudovít Gurčík všetci z ulice Sv.J.Nepomuckého, z dôvodu, že mali veľkú
spotrebu vody spôsobenú likvidáciou následkov povodní. Prešetrením sme zistili, že p. Dzimko mal
v roku 2010 o 10 m3 väčšiu spotrebu vody oproti roku 2009 p. Kristína Dobranská, p. Jozef Gurčík a p.
Ľudovít Gurčík mali v roku 2010 nižšiu spotrebu vody oproti roku 2009. Nemyslím si že tieto žiadosti
sú opodstatnené. Navrhujem, aby žiadosti boli zamietnuté. P. Pecha Ján z Michalskej ulice požiadal
o úľavu z dôvodu poruchy na potrubí. Porovnávaním spotreby vody bolo zistené, že v roku 2010 mal
o 25 m3 väčšiu spotrebu vody oproti roku 2009. Považujem túto žiadosť tiež za neopodstatnenú.
Navrhujem žiadosť zamietnuť.
Peter Tarbaj – p. Ľudovít Gurčík po povodniach býval v Rudňanoch
Alžbeta Franková – p. Michal Gurčík mal o 92 m3 viac, a jeho žiadosť o úľavu predložilal. Niektorí
postihnutí povodňou používali vodu z hydrantu, napr. na Krátkej ulici a na konci ulici Pod horou.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL ING. RADOVAN RIMBALA
Starosta z dôvodu zlej finančnej situácie obce odporúča zamietnuť poskytnutie úľavy.
Hlavná kontrolórka – za danej situácie neodporúčam úľavu poskytnúť
Alžbeta Franková – navrhla poskytnúť úľavu všetkým občanom, ktorí boli povodňou postihnutí ak je
spotreba vody oproti roku 2009 v prepočte vyššia viac ako 5 €.
Starosta – nie som za takéto poskytovanie úľav, nakoľko to rozháda obec a už bolo dosť
nepríjemnosti v spojení s povodňami.
Starosta dal hlasovať, kto je za to aby žiadosti na úľavu na vodnom boli zamietnuté
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Hlasovanie č. 27: Prítomní 10, Za 3, Proti 0, Zdržal sa 7
Návrh neprešiel. Tento bod rokovania bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
Bod č. 16 – Prerokovanie žiadosti občanov o poskytnutie zľavy na dani z nehnuteľnosti
Starosta informoval, že Obecnému zastupiteľstvu bola adresovaná žiadosť od p. Cecílie Mrovčákovej,
Sv.J.Nepomuckého 28 o odpustenie príp. zníženie daní z nehnuteľnosti.
Nakoľko Obecné zastupiteľstvo o úľave na dani z nehnuteľnosti nemôže v priebehu zdaňovacieho
obdobia rozhodovať, ale iba pri schváľovaní všeobecne záväzného nariadenia, starosta odporučil, aby
obecné zastupiteľstvo žiadosť p. Mrovčákovej vzalo uznesením na vedomie.
Bod č. 17 - Prerokovanie zrušenia príspevku obce na internet pre pracovníkov obce
Pracovníci obce tak isto ako poslanci mali doposiaľ v zmysle uznesenia č. 72 z 20.11.1997 príspevok
na internet do výšky 13,27 € (400 Sk)/mesačne. Nevidím dôvod, prečo by mali mať takýto príspevok.
Dávam návrh na zrušenie príspevku na internet s platnosťou od 1.3.2011.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že doposiaľ aj keď je zamestnankyňou obce internet preplácaný
nemala.
Hlasovanie č. 28: Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0, Nehlasoval 2
Bod č. 18 – Informácia o poverení poslanca do funkcie zástupcu starostu
Starosta informoval poslancov, že zastupovaním poveril Ing. Ivetu Dutkovú od 1.2.2011 Nie je
nadriadená komisiám zriadeným pri Obecnom zastupiteľstve ani poslancom. Komisie pracujú
samostatne.
Starosta odporučil návrhovej komisii, aby Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením informáciu
o poverení Ing. Ivety Dutkovej do funkcie zástupcu starostu na vedomie.
Bod č. 19 – Informácia o zriadení povodňovej komisie
Starosta predložil informáciu o zložení povodňovej komisie. Do povodňovej sú zaradení Michal
Čuchran, Ing. Iveta Dutková, Ing. Peter Frank, RNDr. Peter Dolihal, Mgr. Peter Haragoš, Stanislav
Šteiner, Ján Franko.
Alžbeta Frankova – mali by sme riešiť celý štatút komisie.
Starosta podotkol, že do komisie boli zaradení noví poslanci a Obecné zastupiteľstvo informáciu
o zložení povodňovej komisie berie na vedomie. Obecný úrad sa bude zaoberať aktualizáciou
povodňového plánu.
Starosta odporučil návrhovej komisii, aby Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesením informáciu
o zložení povodňovej komisie.
Bod č. 20 – Interpelácie poslancov
Starosta ozrejmil poslancom, že poslanci môžu v rámci interpelácie klásť krátke otázky, podnety,
postrehy zo života obce, ktoré treba riešiť.
František Kalafut – v dome smútku je veľa sedadiel. Polovicu je treba zrušiť. Blízka rodina sedí na
predných sedadlách, zadné sedadlá sú voľné a ostatní prítomní na obrade stoja. Keďže je málo
miesta, účastníci obradu stoja vonku.
Starosta – pozrieme sa na to
Michal Gurčík – cesta cez obec je v katastrofálnom stave. Má obec páky, aby cesta bola opravená?
Veď je to tankodrom.
Starosta obce vysvetlil, že cesta je v správe Košického samosprávneho kraja (KSK). V spolupráci
s inými obcami, podnikateľskými subjektmi, prepravcami, autobusovou dopravou a petíciami
občanov bude robiť tlaky na KSK, aby sa situácia riešila. Nie je to len problém Markušoviec, ale aj
Matejoviec nad Hornádom, Rudnian, Poráča.
Alžebeta Franková – podnikatelia so sídlom v Markušovciach, platením cestnej dane, prispievajú
nemalou čiastkou do rozpočtu KSK.
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Starosta – podľa posledných informácií cesty sa majú urobiť do konca r. 2013. V pláne je tiež oprava
mosta na Odorínskej ceste a zároveň sa ma urobiť lávka pre peších.
Alžbeta Franková – ako pokračujú práce na moste cez Levočský potok
Starosta konštatoval, že práce na moste sú čiastočne zaplatené. Dorábal sa projekt napojenia na
komunikáciu a v súčasnosti beží konanie na vydanie dodatočného povolenia napojenia na
komunikáciu.
Michal Gurčík – v minulosti, keď sa realizovala stavba nového mosta na štátnej ceste, súčasťou prác
bola aj regulácia Levočského potoka a rozšírenie cesty Pod Horou. Je tento projekt je už skončený?
Starosta skonštatoval, áno projekt je ukončený. Regulácia Hornádu mala byť až po p. Hamráka.
Občania ul. Pod horou so záberom pozemkov nesúhlasili. Nakoľko to bola investičná akcia a pozemky
sa nevykúpili projekt sa ukončil.
Michal Kozák – občania bývajúci v novo postavených bytovkách na Školskej ulici sa sťažujú, že nie je
tam miestný rozhlas a nepočujú hlásené oznamy.
Ing. Monika Hodnická – neplánuje sa do budúcnosti riešiť otázka pošty v kritickom období vyplácania
sociálnych dávok. Naši spolubčania ničia bráničky, vstupujú na pozemky.
Starosta – nevidí z nadej situácie východisko.
Alžbeta Franková – pošta zrušila vyplácanie dávok v Jarečku kôli bezpečnosti pracovníkov.
Michal Kozák – pri cintoríne za prvým garážom je miestnosť, ktorá niekedy slúžila na náradie. Terajší
užívateľ p. Gerda sa sťažuje, že mu spôsobuje problém tým, že mu zamáka garáž.
Starosta – dáme ju zbúrať
Peter Tarbaj - ako to vyzerá s kanalizáciou
Starosta – zmenil sa termín na predkladanie žiadosti z 1.3. na 31. 8. – situácia je taká, že viac ako 50
% ľudí nepodpísalo vstup na pozemky. V najbližšom čase zvoláme jednanie s týmito ľuďmi. Na
jednanie prizveme aj stavebnú komisiu. Ak nepodpíšu celá akcia je stratená.
Alžbeta Franková – je reálne podať žiadosť aj na budúci rok?
Starosta – áno, myslím si že až do roku 2013
Michal Kozák – bol za mnou susedia pán Hamrák a Stachura. P. Cvengroš urobil hrádzu a nižšie tak
ako bývam ja už nieje, tak či by nebolo možné navoziť nejakú zeminu na môj pozemok. Tak ak by bola
nejaká prebytočná zemima, suť tak by sa mohlo navoziť na môj pozemok aby vytvorila ďalej hrádza.
Nakoľko ďalšie podnety neboli starosta interpelácie uzatvoril.
Bod č. 20 – Diskusia
o Starosta informoval poslancov o súdnom spore Obce Markušovce s firmou FORMAT s.r.o Prešov,
v ktorom podľa rozhodnutia súdu obec by mala zaplatiť firme Formát Prešov s.r.o. cca 2,3 mil. Sk
(76.350,- €). Najbližšie pojednávanie je vytýčené na 15.2.2011. Mal by nás zastupovať p. JUDr. Marcel
Mašan, nakoľko je zo spisom oboznámený.
ZO ZASADNUTIA ODIŠIEL MICHAL KOZÁK
K dnešnému dňu právnik vyčíslil od začiatku sporu úkony vo výške 3.929 € z toho bolo zaplatených
v máji 2008 1.659 €.
Starosta požiadal obecné zastupiteľstvo aby súdny spor s fi Formát s.r.o. vo výške škody 2,3 mil. Sk
(76.350,- €) vzalo na vedomie a ak Obecné zastupiteľstvo súhlasí, bude sa v spore pokračovať
prostredníctvom advokátskej kancelária JUDr. Mašan.
o Starosta ďalej informoval, že v areáli bývaleho Agrostavu je hala o ktorú mal obecný úrad záujem
na zriadenie zberného dvora. Na odkúpenie tejto haly Obec uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve.
Terajší vlastník požiadal o vysporiadanie haly, nakoľko ju chce predať. Cena haly je niečo cez 33 tis. €.
o Obec má žiadosť od p. Babikovej a p. Trnovského o prenájom nebytových priestorov Požiarnej
zbrojnice. Ak by OZ súhlasilo s prenájmom priestorov prevádzky, obecný úrad urobí potrebné úkony
a pripraví podklady na prejednanie a schválenie Obecnému zastupiteľstvu. Zariadenie pre obec
vykazuje stratu cca 5000 €. Prevádzka by sa mala prenajať osobe u ktorej by bola garancia že zachová
charakter prevádzky a bude robiť akcie, ktoré bude obec požadovať.
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HK – pri nakladaní s majetkom obce by mala postupovať podľa zásad s nakladaním majetkom obce.
Sice máme zásady, ale sú zastaralé. Je potrebné prijať nové.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby obec pripravila podmienky pre nájom.
Hlasovanie č. 29: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0,
o Obec Markušovce tak ako aj mnoho ďalších obcí je členom podtatranskej vodárenskej
spoločnosti máme tam 14.141 akcii v menovitej hodnote 469 605,- €. Členstvo v tejto spoločnosti je
pre obce zbytočné. O všetkom rozhodujú majoritní vlastníci veľké mesta. Akcie sú v podstate
bezcenné.
o Obec je zapojená v separovanom zbere v SEZO Spiš, združenie obcí. Poplatok - členské na tento
rok je 33 €. Združenie odsúhlasilo projekt s nákladom 2.407.800,- €. Spoluúčasť združenia je 5
percent. A tento rok do tohto projektu by sme mali v prepočte na počet obyvateľov zaplatiť 3276
eur.
o Hlavná kotrolórka poznamenala, že obec je aj v združení Miloj Spiš. Členské je tam 1 €/obyv.
Starosta – združenie existuje a je neopodstatnené a pokiaľ budú požadovať zaplatiť členské, dám
návrh OZ aby sme zo združenia vystúpili.
o Ing. Iveta Dutková – dostali sme správy HK.
Starosta - k tomu bude samostatné OZ. Predpokladám koncom tohto mesiaca.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL MICHAL KOZÁK
o Alžbeta Franková – bola povodňová komisia a bol aj krízový štáb. Máme vymenovaný krízový štáb
a je platný.
Starosta – neviem na to odpovedať
o František Kalafut – na budúci rok futbalový oddiel bude oslavovať 80 rokov, bol by dobre pripraviť
nejaké oslavy
Starosta – komisia pre kultúru a šport môže pouvažovať a pripraviť návrhy.
o Alžbeta Franková – ktoré dni budú rokovacím dňom Obecného zastupiteľstva.
Starosta – budem sa snažiť aby to bol utorok resp. štvrtok
o Hlavná kontrolórka – ako dopadla kontrola z ministerstva vo veci rekonštrukciu ZŠ, máme ešte
nezaplatenú časť úveru a termín splátky sa blíži a malo sa to zaplatiť z poslednej platby.
starosta – áno boli tu z príslušného ministerstva, kontrolovali účtovné doklady, čo sa na stavbe
urobilo resp. neurobilo, urobili kompletnú inventúru zariadenia. Po spracovaní záverov z kontroly, ak
bude všetko v poriadku, uvolnia posledné peniaze.
o Hlavná kontrolórka - ako to vyzerá so schválením rozpočtu
Starota – predpokladám, že na rozpočte začneme pracovať koncom budúceho týždňa. Budeme sa
snažiť ho predložiť na rokovanie čo najskôr.
Bod č. 22: - Návrh na uznesenie
Návrh uznesení predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Alžbeta Franková
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach v zmysle § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov uznesením číslo:
číslo 4/2011
zriaďuje
pri Obecnom zastupiteľstve Obce Markušovce
stavebnú komisiu
finančnú komisiu
komisiu pre školstvo, kultúru a šport
komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok

číslo 5/2011
ruší
uznesenie č. 7 z 19. 12.2006 a uznesenie č. 11 z 30.1.2007

číslo 6/2011
schvaľuje
členov finančnej komisie: Alžbeta Franková, Bc. Miriama Farkalinová, Ing. Martina Ovčiariková,
Marta Dvorská, Mgr. Peter Haragoš
číslo 7/2011
schvaľuje
členov komisie pre školstvo, kultúru a šport: Mgr. Monika Hodnická, Ing. Iveta Dutková,
Františk Kalafut, Peter Tarbaj, Ján Jagáč, Alžbeta Franková, Ing. Radovan Rimbala
číslo 8/2011
schvaľuje
členov stavebnej komisie: Mgr. Peter Haragoš, Michal Gurčík, Ing. Klára Rimbalová
číslo 9/2011
schvaľuje
členov komisie pre životné prostredie a verejný poriadok: Michal Kozák, Mgr. Lukáš Klučár,
Ing. Radovan Rimbala, Bc. Beáta Hamráková

číslo 10/2011
nechvaľuje
zriadenie Obecnej rady
číslo 11/2011
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce

číslo 12/2011
ruší
uznesenie č. 112 z 14.10.2006
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číslo 13/2011
schvaľuje
členov bytovej komisie: Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Bc. Beáta Hamráková, Štefan
Kroščen, Mgr. Jozef Palkovič

číslo 14/2011
ruší
uznesenie č. 123 z 30.4.2008

číslo 15/2011
schvaľuje
členov škodovej a likvidačnej komisie: Ing. Iveta Dutková, Mgr. Lukáš Klučár, Mgr. Monika
Hodnická, Anna Galková, Eva Pavliková

číslo 16/2011
schvaľuje
členov komisie pre ochranu verejného záujmu: Ing. Radovan Rimbala, Michal Gurčík a Bc.
Miriama Farkalinová

číslo 17/2011
ruší
uznesenie č. 31 z 28.3.2007

číslo 18/2011
ruší
uznesenie č. 168 z 3.2.2009
číslo 19/2011
ruší
uznesenie č. 170 z 125.2.2009 a uznesenie č. 171 z 12.2.2009

číslo 20/2011
ruší
uznesenie č. 30 z 28.3.2007
číslo 21/2011
schvaľuje
členov školskej Rady v Základnej škole s Materskou školou v Markušovciach: Ing. Iveta
Dutková, Mgr. Monika Hodnická a Michal Kozák

číslo 22/2011
ruší
uznesenie č. 96 z 28.2.2008
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číslo 23/2011
schvaľuje
člena Rady školy v Špeciálne základnej školy v Markušovciach: Bc. Miriama Farkalinová

číslo 24/2011
ruší
uznesenie č. 19 z 31 z 30.1.2007

číslo 25/2011
schvaľuje
za zástupcu sobášiaceho Ing. Ivetu Dutkovú

číslo 26/2011
berie na vedomie
žiadosť p.Cecílie Mrovčákovej bytom Sv.J.Nepomuckého 28 o odpustenie príp. zníženie daní
z nehnuteľnosti

číslo 27/2011
ruší
uznesenie č. 72 z 20.11.1997 s platnosťou od 1.3.2011

číslo 28/2011
berie na vedomie
informáciu o poverení Ing. Ivety Dutkovej za zástupkyňu starostu obce od 1.2.2011
číslo 29/2011
berie na vedomie
informáciu o zložení povodňovej komisie: Michal Čuchran, Ing. Iveta Dutková, Ing. Peter Frank,
RNDr. Peter Dolihal, Mgr. Peter Haragoš, Stanislav Šteiner, Ján Franko

číslo 30/2011
berie na vedomie
informáciu o súdnom spore s firmou FORMAT o čiastku 2.3 mil. SK (cca 76.350 €)
odporúča
pokračovať v súdnom spore s firmou FORMAT prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr.
Marcel Mašan s.r.o.

číslo 31/2011
schvaľuje
prípravu podmienok na prenájom prevádzky Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice

Hlasovanie č. 30: Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.

V Markušovciach, 3.2.2011

Michal Čuchran
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:

František Kalafut

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

Michal Gurčík

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

Zapísala: Anna Galková

-
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