Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 28. augusta 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Peter Fulla, Michal Gurčík, Mgr. Monika Hodnická, František
Kalafut (prišiel neskôr), Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák
Neprítomní poslanci: Alžbeta Franková, Mgr. Peter Haragoš, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Anna Galková-zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 16.50 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Prítomných bolo 6 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta poslancom predniesol návrh programu uvedený v pozvánke. K návrhu programu neboli
pripomienky ani návrhy na zmenu resp. doplnenie programu. Poslanci hlasovali o programe:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prenájom nebytových priestorov – časť nehnuteľnosti súp.č. 282 (Michalská ul.–Mäso)
4. Interpelácie poslancov
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil poslancov Petra Fullu a Mgr. Lukáša Klučára.

Bod č. 3. Prenájom nebytových priestorov – časť nehnuteľnosti súp.č. 282 (Michalská ul. – Mäso)
Starosta k bodu rokovania uviedol, že nájomca nehnuteľnosti na ul. Michalská t.č. predajňa mäsa
František Šimo dal výpoveď z nájmu. Výpovedná lehota mu končí 30.11.2013 a predajňu mäsa
k 31.8.2003 zatvára. Ďalší nájomca, ktorý prevádzkuje potraviny Paciga s.r.o. tiež dal výpoveď
z nájmu. Výpovedná lehota mu končí 31.10.2013.
Spoločnosť FORSPIŠ – market s.r.o., po predchádzajúcom rokovaní s prevádzkovateľom predajne
mäsa, požiadala o prenajatie predajne od 1.9.2013.
Starosta odporučil prenájom nebytových priestorov - predajne mäso, spoločnosti FORSPIŠ – market
s.r.o. schváliť na obdobie september a október 2013, s tým, že k 31.8.2013 nájomný vzťah
s doterajším nájomcom obec ukončí dohodou a do 31.10.2013 obecný úrad sa pokúsi zrealizovať
schválený priamy predaj celej nehnuteľnosti.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT
Starosta dal hlasovať o návrhu schváliť prenájom časti nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Markušovce nachádzajúcich sa v budove súp.č. 282 na ul. Michalská 46 v Markušovciach o celkovej
výmere 47,5 m2, z toho predajňa 24 m2, skladové priestory 23,5 m2 na poskytovania obchodných
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služieb na predaj mäsa a mäsových výrobkov spoločnosti FORSPIŠ – market s.r.o., Hrnčiarská 2684/2,
Spišská Nová Ves, IČO: 45 889 911,
na dobu určitú od 1.9.2013 do 31.10.2013,
za nájomné 13,00 EUR/m2/rok.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 174/2013

Bod č. 4. Interpelácie poslancov
o Mgr. Monika Hodnická sa informovala, či sú nové informácie vo veci opravy štátnej cesty
Lieskovany – Markušovce
Starosta uviedol, že nie sú nové informácie.
o Mgr. Monika Hodnická sa zaujímala, či obec plánuje sa zapojiť do zberu bioodpadu.
Starosta reagoval, že áno a doplnil, že bio odpad sa má spracovávať v Spišskej Novej Vsi.
o Michal Gurčík sa informoval na zrušené vykurovanie v dome smútku.
Starosta vysvetlil, že vykurovanie tejto budovy bolo neekonomické, náklady na vykurovanie za jednu
sezónu boli viac ako 3 000 EUR, budova má neizolovanú strechu a tiež počas obradu sú dvere
pootvárané. Uviedol, že kúrenie bolo demontované iba v obradnej miestnosti. V ostatných
miestnostiach sa kúrenie muselo zachovať, aby nezamrzla voda a v jednej časti je archív a ten sa musí
tiež temperovať.
o Mgr. Monika Hodnicka navrhla na priestranstve medzi Materskou školou a parkoviskom osadiť
lavičky v počet 6 ks. Uviedla, že deti a mládež vysedávajú na schodoch pri dome smútku a osadením
lavičiek sa nám možno podarí toto vysedávanie obmedziť.
Starosta reagoval, že obecný úrad osadenie lavičiek zrealizuje.
o Peter Fulla sa informoval na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Starosta poslancom vysvetlil, že zhotoviteľ bezdrôtového rozhlasu mal technické problémy, tieto
odstránil a práce na rekonštrukcii sú pred ukončením.
o František Kalafut sa informoval na aparatúru zo starého obecného rozhlasu. Navrhol ju dať na
ozvučenie ihriska.
Starosta nebol proti.
Starosta predložil poslancom schváliť navrhované osadenie štyroch až šiestich lavičiek na voľnom
priestranstve medzi Materskou školou a parkoviskom.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 7, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 175/2013

Bod č. 5. Diskusia
Starosta oboznámil poslancov s postupom prác na realizácii opravy cesty na Komenského ulici.
Uviedol, že práce na vysprávke vozovky t.j. vyčistenie a zabetónovanie výkopov po uložení
kanalizácie na ulici robí obec vo vlastnej réžii a následne do dvoch troch týždňoch firma STRABAG
s.r.o. položí asfaltový koberec. Ďalej uviedol, že z rozpočtu školy sa zrealizuje vyasfaltovanie
priestoru pred Základnou školou.
Poslanci v diskusii nevystúpili.

Bod č. 6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
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UZNESENIA
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 28.8.2013

Uznesenie číslo 174/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
prenájom časti nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Markušovce nachádzajúce sa v budove
súp.č. 282 na ul. Michalská 46 v Markušovciach o celkovej výmere 47,5 m2, z toho predajňa 24 m2,
skladové priestory 23,5 m2 na poskytovania obchodných služieb na predaj mäsa a mäsových
výrobkov spoločnosti FORSPIŠ – market s.r.o., Hrnčiarská 2684/2, Spišská Nová Ves, IČO: 45 889 911,
na dobu určitú od 1.9.2013 do 31.10.2013,
za nájomné 13,00 EUR/m2/rok.

Uznesenie číslo 175/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
umiestnenie 4 až 6 lavičiek na voľnom priestranstve na Školskej ulici medzi Materskou školou a
parkoviskomi

V Markušovciach, 4.9.2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Peter Fulla

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

Mgr. Lukáš Klučár

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

Michal Čuchran
starosta obce
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