Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 19. 12. 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Alžbeta Franková, Peter Fulla, Michal Gurčík, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Michal
Kozák, Ondrej Pramuka, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj (prišiel neskôr),
Neprítomní: Mgr. Miriama Farkalinová, Mgr. Monika Hodnická
Ďalší prítomní: Mgr. Peter Haragoš, hlavný kontrolór
Anna Galková, zapisovateľka
Ing. Iveta Dutková, riaditeľka ZŠsMŠ
Ing. Martina Ovčiariková, účtovníčka Obecného úradu
Začiatok: 16:15 hod.
Koniec: 19:45 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. Navrhol doplniť program
rokovania o bod Zloženie sľubu nového poslanca p. Ondreja Pramuku.
Poslanci nemali návrhy na zmenu a doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať o pozmenenom
programe zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu nového poslanca
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Prejednanie a schválenie 2. zmeny rozpočtu Obce Markušovce
6. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Markušovce na rok 2014
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT
Bod č. 2. Zloženie sľubu nového poslanca
Poslanec Ondrej Pramuka, ktorého za poslanca vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
29.10.2013, podpísal sľub.
Konštatovanie:
- nastúpený náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva Ondrej Pramuka zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 184/2013
Bod č. 3. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Ing. Radovana Rimbalu a Ondreja Pramuku.
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Bod č. 4.

Kontrola uznesení

NA ZASADNUTIE PRIŠIEL PETER TARBAJ
Uznesenie č. 129 bod 2

z 23.10.2012

– starosta na požiadanie Alžbety Frankovej
informoval poslancov o stave obsadenosti
odbornej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára. Starosta uviedol, že ambulancia
internistu je prenajatá firme Honesti s.r.o. Priestory vrátane vybavenia boli odovzdané
a spoločnosť pripravuje otvorenie ambulancie v priebehu januára 2014. K všeobecnému lekárovi
uviedol, že obvodná lekárka MUDr. Beáta Hrebenárová na podmienky nájmu, ktoré OZ
prerokovalo na 28. zasadnutí OZ nechce pristúpiť. Starosta ďalej poslancov informoval, že obecný
úrad 3.12.2013 zverejnil inzerát v Spišskom a Popradskom Korzári na prenájom nebytových
priestorov ambulancie všeobecného lekára resp. gynekológa.
Na zasadnutie prišiel hlavný kontrolór Mgr. Peter Haragoš.
Po diskusii k uzneseniu 129 bod 2 starosta navrhol uznesenie zrušiť.
Hlasovanie č. 2: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 185/2013
Ďalej navrhol prijať nové uznesenie na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Markušovce nachádzajúcich sa v budove súp. č. 212 na ul. Banícka 8 v Markušovciach
a) odbornej ambulancie o celkovej výmere 100,88 m2, z toho spoločné priestory 1,5 m2 (chodba
prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5) na účely prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho
zariadenia, ambulancie odborného lekára
b) obvodnej ambulancie o celkovej výmere 55,2 m2 z toho spoločné priestory 10,3 m2 (chodba
prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5, chodba 1 poschodie 26,2 m2 v podiele 1/3) na účely
prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ambulancie pre dospelých
za nájomné 1,00 € / ambulancia na obdobie 1 roka od uzavretia zmluvy
Hlasovanie č. 3: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 186/2013

Uznesenie č. 129 bod 3
Uznesenie č. 141/2013
Uznesenie č. 160/2013
Uznesenie č. 176/2013
Uznesenie č. 177/2013
Uznesenie č. 178/2013
Uznesenie č. 179/2013
Uznesenie č. 180/2013
Uznesenie č. 181/2013
Uznesenie č. 182/2013
Uznesenie č. 183/2013

z 23.10.2012
z 5.3.2013
z 2.7.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013
z 29.10.2013

–
-

v plnení
splnené
splnené
platné – v budúcnosti nekontrolovať
splnené
v plnení
splnené
platné – v budúcnosti nekontrolovať
splnené
splnené
splnené

Bod č. 5. Prejednanie a schválenie 2. zmeny rozpočtu Obce Markušovce
Starosta k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2013, ktorý poslanci dostali v materiáloch na
zasadnutie upriamil pozornosť na položky v príjmovej časti, na zníženie čerpania rezervného fondu
o 21 567 EUR, zníženie výnosu dane z príjmov od fyzických osôb o 13 502 EUR, na novú položku
v kapitálových príjmoch príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov vo výške 22 470 EUR. Ďalej
uviedol, ž vo výdavkovej časti rozpočtu položka Dom smútku – spevnené plochy vo výške 24 300 EUR
z bežných výdavkov je presunutá do kapitálových výdavkov a položka verejné obstarávanie
z kapitálových výdavkov je presunutá do bežných výdavkov.
K návrhu zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ starosta uviedol že v návrhu rozpočtu došlo k pozitívnym úpravám
rozpočtu v rámci bežných výdavkov, kde sa vyčlenili prostriedky na rutinnú štandartnú údržbu budov
a objektov.
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Starosta ďalej upozornil poslancov, že rozpočet obce po prvej zmene rozpočtu bol nevyrovnaný,
nakoľko chybne bolo prijaté uznesenie v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu s rozdielom -400
EUR.
Predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia k zmene rozpočtu nezaujala stanovisko.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Haragoš súhlasil s navrhovanou zmenou rozpočtu.
Riaditeľka ZŠ s MŠ poslancom bližšie vysvetlila niektoré zmeny v návrhu na zmenu rozpočtu ZŠsMŠ
a zmeny v normatívnych prostriedkoch.
Poslanci k 2. zmene rozpočtu nemali žiadne návrhy, pripomienky.
Starosta dal hlasovať za prijatie 2. zmeny rozpočtu Obce Markušovce, ktorej súčasťou je aj zmena
rozpočtu ZŠ s MŠ v zmysle predložených materiálov.
Hlasovanie č. 4: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 187/2013
Bod č. 6.

Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Markušovce na rok 2014

Obecným úradom vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 bol zverejnený 29.11.2013
a následne 3.12.2013 bol doručený poslancom.
Starosta dal do pozornosti poslancom v príjmovej časti návrhu rozpočtu príjmy z rezervného fondu vo
výške 311 877 EUR s tým, že v rámci kapitálových výdavkov sa plánuje realizovať Revitalizácia
centrálnej zóny obce. Uviedol, že ak obci bude schválená dotáciách z Regionálneho operačného
programu, následne zmenou rozpočtu čerpanie z rezervného fondu obecné zastupiteľstvo upraví.
Starosta poznamenal, že tým vznikne priestor na realizáciu aj iných prác.
Vo výdavkovej časti upriamil pozornosť na položku 0451 635 – Oprava komunikácie Za tehelňou vo
výške 72 000 EUR. K tomuto rozpočtovanému výdavku starosta uviedol, že občania z ulice Za
tehelňou podali petíciu, v ktorej sa domáhajú kvalitnejšej cesty. Starosta konštatoval, že v obci sú
komunikácie opravené, až na ulicu Pod horou, Hornádska, Banícka a časť ulice Sv.J.Nepomuckého
(Roztocká kolónia). Hornádsku ulicu je možné tiež opraviť, ale Banícku a Pod horou a čast
Sv.J.Nepomuckého je možne opraviť až po uložení kanalizácie.
Alžbeta Frankova uviedla, že katastrofálny stav je na Brezovej ulici okolo žel. trati po bývalý Agrostav.
Starosta uviedol, že lepšie by bolo cestu riešiť od Železničnej ulice pozdĺž trate.
K výdavkovej časti rozpočtu starosta ešte vysvetlil položku Údržba hokejové ihrisko, a položky
kapitálových výdavkov – nákup vyklápacieho vozidla, modernizácia kultúrneho domu. Položku
rekonštrukcia mosta cez Levočský potok navrhol upraviť na 10 000 EU a rozpočet doplniť o položku
rekonštrukcia obecného rozhlasu s výdavkom 5 000 EUR.
K návrhu rozpočtu školy, ktorý je premietnutý do rozpočtu obce, riaditeľka školy poslancom ozrejmila
niektoré položky navrhovaného rozpočtu, najmä rutinnú štandardnú údržbu kde uviedla, že je
potrebné zrealizovať opravu a vymaľovanie vonkajších stien zadnej strany budovy školy.
Riaditeľka poznamenala, že škola je v poradovníku na realizáciu prístavby školy a preto sa realizácia
niektorých prác v rámci údržby odvíja od toho či prístavba sa bude realizovať alebo nie.
Riaditeľka tiež uviedla, že v MŠ je celé sociálne zariadenie v havarijnom stave.
K školskému rozpočtu neboli žiadne pripomienky.
Starosta obce oboznámil poslancov s mailom, ktorý zaslala neprítomná poslankyňa Mgr. Monika
Hodnická, v ktorom navrhuje príspevok podľa VZN č. 1/2006 na časopis POKOJ a DOBRO zvýšiť zo 600
EUR minimálne na 800 EUR. Starosta k žiadosti uviedol, že časopis je vydávaný v náklade 1000 ks,
v Markušovciach sa použije cca 300 – 350 výtlačkov a na časopis prispieva len Obec Markušovce,
obce z filiálok na vydávanie časopisu neprispievajú. V minulosti sme požadovali aby súčasťou
časopisu boli aj príspevky z diania obce. Požiadavke nebolo vyhovené. Starosta navrhol, príspevok
ponechať vo výške 600 EUR.
Alžbeta Franková reagovala, že v prípade časopisu POKOJ a DOBRO neboli by vhodné príspevky resp.
prílohy z diania obce. Navrhla navrhovaný príspevok zvýšiť na 800 EUR.
Starosta dal hlasovať o úprave navrhovaného príspevku na časopis POKOJ a DOBRO na výšku 800 EUR
Hlasovanie č. 5: Prítomní 9, Za 7, Proti 1, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 188/2013
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K položke príspevok podľa VZN č. 1/2006 – biatlon starosta uviedol, že v podstate biatlon klub v obci
neexistuje. Biatlon t.č. vykonáva len p. Slavomír Imrich, ktorý v obci nebýva. Poslancom dal na
zváženie, či obec vôbec prispeje na biatlon a v akej výške.
Mgr. Lukáš KLučár, Ing. Radovan Rimbala, Peter Fulla, Michal Gurčík navrhli neposkytnúť z rozpočtu
obce finančné prostriedky pre Biatlon klub.
Starosta predložil na hlasovanie návrh príspevok podľa VZN č. 1/2006 pre Biatlon klub neposkytnúť.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 189/2013
Starosta ďalej uviedol, že obec v minulosti vstúpila do združenia Miloj Spiš, ktoré v podstate
nevykonáva žiadnu činnosť. Do združenia obec vstupovala, aby bola zachovaná celistvosť územia
združených obcí. Na decembrom stretnutí členov MILOJ SPIŠ, o.z. bolo rozhodnuté obnoviť úhradu
členských príspevkov v sume 1 EUR/obyvateľ. Pre Markušovce je to čiastka 4 098 EUR.
Starosta navrhol vystúpiť zo združenia. O návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 7: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 190/2013
Starosta obce informoval poslancov, že Obec Markušovce je tiež členom ZMO SPIŠA. Obec v tomto
združení je len formálne a združenie v podstate nevykonáva žiadnu činnosť.
Starosta predložil návrh na vystúpenie z uvedeného združenia.
Iné návrhy zo strany poslancov neboli. Starosta dal hlasovať o návrhu vystúpiť zo ZMO SPIŠA.
Hlasovanie č. 8: Prítomní 9, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 2
Uznesenie č. 191/2013
Starosta podal poslancom informáciu o požiadavke skupiny obyvateľov na zriadenie občianskych
hliadok. Títo zatiaľ svoju požiadavku písomne nekonkretizovali.
Starosta požiadal predsedu finančnú komisie a hlavného kontrolóra o stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2014.
Finančná komisia k návrhu rozpočtu stanovisko nepredložila.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Haragoš konštatoval, že k návrhu rozpočtu na rok 2014 - 2016 nemá
výhrady a návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2014 - 2016 doporučuje schváliť.
Starosta navrhol v rozpočte upraviť položky:
- športové akcie – zabezpečenie mimo VZN č. 1/2006 zvýšiť o 300,- EUR,
- ostatné kultúrne akcie podporované obcou zvýšiť o 300,- EUR.
Poslanci k návrhu rozpočtu a navrhovaným zmenám nemali žiadne iné návrhy a pripomienky.
Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2014 s prerokovanými zmenami.
Hlasovanie č. 9: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 192/2013
Bod č. 7. Interpelácie poslancov
o Peter Fulla upozornil, že na ul. Sv.J.Nepomuckého v časti kde býva, obecný rozhlas pri hlásení
prerušuje a praská.
o Peter Tarbaj požadoval podvečer skoršie zapínanie verejného
Starosta uviedol, že problémy budú riešené.
o Mgr. Lukáš Klučár upozornil, na rozpadávajúci sa komín na budove Požiarnej zbrojnice a na zlý
stav schodov z Krátkej ulice smerom k železničnej stanici, ktoré by bolo potrebné opraviť.
Bod č. 8. Diskusia
o Starosta informoval poslancov, že na Obecnom úrade je potrebné riešiť personálne obsadenie
úradu, nakoľko nie všetci pracujú dostatočne odborne. Uviedol, že t.č. z 9 administratívnych
pracovníkov dvaja sú dlhodobo práce neschopní. Niektoré práce sa suplujú, ale najvážnejší problém
je na stavebnom úrade. Starosta uviedol, že sa rozhodol pracovné miesto na stavebnom úrade zrušiť
a práce stavebného úradu zabezpečovať externým spôsobom.
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Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- informáciu starostu obce o zrušení pracovného miesta na stavebnom úrade v Markušovciach
a činnosť stavebného úradu bude zabezpečovaná externým spôsobom
o Starosta ďalej informoval poslancov o skutočnosti, že 10. 12. 2013 na budove v majetku obce,
tzv. „Bocian“, spadla strecha. Obec v tejto veci podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Poslanci v diskusii nevystúpili.
Bod č. 9. Záver
Starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil, poďakoval prítomným za účasť, poprial
všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky, šťastný nový rok a poslancom a poďakoval všetkým za
spoluprácu odvedenú činnosť v uplynulom roku 2013.



Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 29. zasadnutí dňa 19.12.2013
vzalo na vedomie:
- informáciu starostu obce o zrušení pracovného miesta na stavebnom úrade v Markušovciach
a zabezpečovaní činnosti stavebného úradu externým spôsobom



UZNESENIA
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 19.12.2013

Uznesenie číslo 184/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
konštatuje, že
nastúpený náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva Ondrej Pramuka zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca

Uznesenie číslo 185/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
ruší
uznesenie č. 129 bod 2/2013 z 23.10.2012
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Uznesenie číslo 186/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Markušovce nachádzajúcich sa v budove súp. č.
212 na ul. Banícka 8 v Markušovciach
a) odbornej ambulancie o celkovej výmere 100,88 m2, z toho spoločné priestory 1,5 m2 (chodba
prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5) na účely prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
ambulancie odborného lekára
b) obvodnej ambulancie o celkovej výmere 55,2 m2 z toho spoločné priestory 10,3 m2 (chodba
prízemie 7,4 m2 v podiele 1/5, chodba 1 poschodie 26,2 m2 v podiele 1/3) na účely
prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ambulancie pre dospelých
za nájomné 1,00 € / ambulancia na obdobie 1 roka od uzavretia zmluvy
Uznesenie číslo 187/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu obce Markušovce, ktorej súčasťou je aj zmena rozpočtu ZŠ s MŠ v Markušovciach
v zmysle predložených materiálov. Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu uznesenia.
Uznesenie číslo 188/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 na vydávanie časopisu POKOJ A DOBRO vo
výške 800 €
Uznesenie číslo 189/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 pre Biatlon klub
Uznesenie číslo 190/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
vystúpenie Obce Markušovce zo združenia Miloj Spiš, o.z.
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Uznesenie číslo 191/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
vystúpenie obce Markušovce zo ZMO SPIŠA

Uznesenie číslo 192/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
1. Rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach na rok 2014 vo výške 1 382 988,00 EUR, z toho:
1) výdavky na prenesené kompetencie - normatívne prostriedky vo výške 1 026 035,00 EUR,
2) výdavky na originálne kompetencie vo výške 179 133,00 EUR, z toho zo zúčtovaných príjmov
školských zariadení vo výške 12 000,00 EUR,
3) výdavky na hmotnú núdzu (ÚPSVaR) vo výške 170 200,00 EUR,
4) výdavky na projekty – EU, ŠR vo výške vo výške 7 620,00 EUR .
Schválený rozpočet Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce tvorí prílohu
uznesenia.
2. Rozpočet obce Markušovce na rok 2014
Príjmy vo výške 2 628 777,00 EUR
Výdavky vo výške 2 628 777,00 EUR
a) bežné príjmy obce vo výške 2 303 000,00 EUR a bežné výdavky obce vo výške 766 497,00
EUR,
b) kapitálové výdavky obce vo výške 444 500,00 EUR,
c) príjmové finančné operácie obce vo výške 313 777,00 EUR a výdavkové finančné operácie
obce vo výške 34 792,00 EUR,
d) vlastné príjmy ZŠ s MŠ 12 000,00 EUR.
Schválený rozpočet Obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia.

Markušovciach, 27. decembra 2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Radovan Rimbala

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

Ondrej Pramuka

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

Michal Čuchran
Starosta obce
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