Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 21. 1. 2014 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Mgr. Monika Hodnická, Peter Fulla, Michal
Gurčík, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák, Ondrej Pramuka, Ing. Radovan
Rimbala.
Neprítomní: Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16:00 hod.
Koniec: 17:55 hod.
Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke.
Poslanci nemali návrhy na zmenu a doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať o programe
zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prejednanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska obce k zámeru stavby
„MVE – Markušovce I.“
4. Prejednanie možnosti získania nenávratného finančného príspevku v rámci
Regionálneho operačného programu na stavbu „Obnova kúrie Michalska 49
Markušovce“
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Mchala Gurčíka a Františka Kalafuta.
Bod č. 3.

Prejednanie a žiadosti o vydanie záväzného stanoviska obce k zámeru stavby „MVE –
Markušovce I.“
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska obce k zámeru stavby
„Malá vodná elektráreň Markušovce I. pre stavebníka Prokos, s.r.o., Druidská 5/A, Bratislava.
Stavebníka v konaní zastupuje spoločnosť Slor, s.r.o. Uviedol, že stavba by mala byť situovaná mimo
zastavaného územia obce na ľavom brehu Hornádu na parcelách, dotknuté parcely k.ú Markušovce
CKN 3350,4603, 4604/2, 4599/2 a 1607 resp. EKN607/5 a 602
Materiál Sprievodnú správu k stavbe poslanci obdŕžali v materiáloch na zasadnutie.
Mgr. Monika Hodnicka sa informovala, že pre koho je potrebná táto stavba a aký prínos bude mať
z toho obec.
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Starosta uviedol, že jedná sa o podnikateľský zámer spoločnosti, ktorý nijakým spôsobom negatívne
neovplyvní obec. Prínosom bude nepatrný príjem dane z nehnuteľnosti. Starosta zároveň uviedol, že
nevidí dôvod na negatívne stanovisko.
Alžbeta Franková poznamenala, že je potrebné podporovať ekologické zdroje energie.
Poslanci k zámeru stavby nemali negatívne názory.
Starosta dal hlasovať o návrhu s umiestnením stavby v zmysle Sprievodnej správy a situačného
výkresu.
Hlasovanie č. 2: Prítomní 10, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 193/2014
Bod č. 4.

Prejednanie možnosti získania nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu na stavbu „Obnova kúrie Michalska 49 Markušovce“
Starosta informoval poslancov, že v decembri 2013 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu v oblasti podpory 3.1b
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Termín predloženia na predkladanie žiadosti je 8.4.2014. Starosta navrhol, aby obec požiadala
o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu stavby „Obnova kúrie Michalská 49
Markušovce“. Uviedol, že termín na predloženie žiadosti je určený do 8.4.2014 a do tohto termínu ak
poslanci s prípravou žiadosti súhlasia je potrebné zabezpečiť energetický posudok, zriadiť rozpočtovú
organizáciu, zriadiť záložne právo na 5 rokov v prospech MPRV SR a mať spracované využitie stavby,
ktoré sa bude monitorovať po dobu 5 rokov od ukončenia projektu, ďalej je potrebné prepracovať
existujúci projekt na uvažované aktivity. Uviedol, že v priestoroch obnovenej pamiatky sa uvažuje s
knižnicou, galériou, informačným centrom, prípadne s mini múzeom rod. Mariássy.
Starosta uviedol, že v tomto čase nie je možné určiť výšku požadovaných finančných prostriedkov. Za
týmto účelom je potrebné spracovať rozpočet. Spoluúčasť obce na projekte je minimálne 5%
a aktivity projektu musia byť ukončené do 31.10.2015. Upozornil poslancov na krátky čas realizácie
projektu.
Alžbeta Franková sa informovala na členenie budovy a na veľkosť miestností a či je možné v budove
zriadiť veľkú miestnosť – sálu na organizovaní väčších rodinných posedení pre občanov.
Starosta upozornil – že po dobu 5 rokov v priestoroch nie je možné podnikať.
Mgr. Miriama Farkalinová sa informovala na statiku budovy a podotkla, že táto stavba je studňou na
peniaze.
Starosta poznamenal, že všetko sa dá urobiť, hoci táto budova nie je ideálna, ale vyžaduje si opravu
nakoľko špatí prostredie v ktorom sa nachádza.
Peter Fulla sa informoval na výšku nákladov na prípravu podkladov k žiadosti.
Starosta vysvetlil, že ak sa chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok musíme do prípravy
investovať.
Nakoľko k bodu programu poslanci záujem vystúpiť starosta dal hlasovať o spracovaní dokladov
a dokumentov na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie č. 3: Prítomní 10, Za 8, Proti 1, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 194/2014
Bod č. 5. Interpelácie poslancov
o Michal Kozák upozornil, že v bytových domoch na Školskej ulici sa na balkónoch šmýka.
Obyvatelia bytov majú záujem o zastrešenie balkónov.
Starosta uviedol, že zakrytie nie je vylúčene, ale je potrebné záujem a zámery prerokovať.
o Mgr. Miriama Farkalinová predniesla záujem obyvateľov bytoviek prenajať si pozemky pri
cintoríne, aby si tam mohli osadiť montované garáže.
Starosta k tejto problematike uviedol, že tento problém je otvorený a necháva ho poslancom na
zváženie.
o Mgr. Lukáš Klučár navrhol urobiť ihrisko v Jarečku, v časti kde stála budova súp.č. 469 (potraviny
– bývala MŠ)
Starosta uviedol, že len čo počasie dovolí terén vyrovnáme, upravíme a osadíme bránky.
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Bod č. 6. Diskusia
o Starosta informoval poslancov, že dnešným dňom na Zdravotnom stredisku začala ordinovať
lekárka internistka, MUDr. Gabriela Uhrinová, ktorá bude v obci ordinovať každý utorok a v stredu sa
budú zabezpečovať odbery. Požiadal poslancov o propagáciu internej ambulancie. Ďalej uviedol, že
pracuje sa aj na zabezpečení všeobecného lekára.
Ďalej starosta uviedol, že do konca mesiaca január 2014 obec musí preukázať poskytovateľovi
nenávratného príspevku na rekonštrukciu Zdravotného strediska využitie IKT vybavenia. Za nevyužité
prístroje obec bude pravdepodobne musieť vrátiť finančné prostriedky.
o V oblasti školstva starosta informoval poslancov o zložení prvých ročníkov, ktoré by mali byť
otvorené v školskom roku 2014/2015. Tiež uviedol, že sa zúčastní rokovania na ktoré je pozvaný kde
sa bude riešiť prístavba školy. Uviedol, že t.č. sa presadzuje myšlienka montovaných škôl.
Poznamenal, že ak bude predmetom rokovania klasická prístavba obec prejaví záujem o prístavbu,
ale ak sa bude jednať o montované stavby, tak tento spôsob odmietneme.
o
Starosta poslancov informoval o stave hospodárenia obce. Uviedol, že k 31.12.2013 bude mať
obec na účte cca 700 tis. EUR, pred troma rokmi bola obec v mínuse. Vychádzajúc zo súčasnej výšky
finančných prostriedkov obec môže zrealizovať väčšie akcie. Poznamenal, že dobre hospodári
Základná škola s materskou školou a tiež môže zrealizovať väčšiu investičnú akciu.
o
Starosta oboznámil poslancov, že obec podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo
veci spadnutej strechy na kultúrnej pamiatke „Bocian“ a zároveň informoval, že obec využije možnosť
a požiada Ministerstvo financií SR o finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie. Pri takto
získaných finančných prostriedkoch spoluúčasť obce je 10%.
o
Mgr. Monika Hodnická sa informovala na nové skutočnosti pri plánovanej revitalizácii centrálnej
zóny obce.
Starosta vysvetlil, že riadiaci orgán mal v 12/2013 rozhodnúť o poskytnutí prostriedkov, ale doposiaľ
nebolo v danej veci rozhodnuté. Ak obec získa finančné prostriedky musí ešte realizovať verejné
obstarávanie a potom začne s realizáciou projektu.
Bod č. 7. Záver
Starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť,



UZNESENIA
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 21.1.2014

Uznesenie číslo 193/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
súhlasí
s umiestnením stavby „Mala vodná elektráreň MARKUŠOVCE I.“ v zmysle Sprievodnej správy
vypracovanej spracovateľom dokumentácie pre územné rozhodnutie Projekt Consulta, s.r.o., Ing. P.
Sýkora CSc. Zvolen pre investora PROKOS s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava, vypracovanej
v novembri 2013 a situačného výkresu
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Uznesenie číslo 194/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
spracovanie dokladov a dokumentov na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Regionálneho operačného programu s kódom výzvy ROP-3.1-2013-1 na stavbu „Obnova kúrie
Michalská 49 Markušovce“

Markušovciach, 26. januára 2014
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Michal Gurčík

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

František Kalafut

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

Michal Čuchran
Starosta obce
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