Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 1. augusta 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Peter Fulla, Michal Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Lukáš
Klučár, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala
Neprítomní: Alžbeta Franková, Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut, Peter Tarbaj,
Ďalší prítomní: Františka Šteinerová - hlavná kontrolórka, 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 7 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. 1. zmena rozpočtu obce na rok 2013
4. Interpelácie poslancov
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0

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

Bod č. 3. 1. Zmena rozpočtu obce na rok 2013
Starosta k bodu programu poslancom ozrejmil, že v týchto dňoch na obecnom úrade boli ukončené
súťaže na výber dodávateľa jednotlivých prác, ktoré sú naplánované v rozpočte obce sa spresnili
výdavky na zhotovenie jednotlivých diel. Starosta uviedol, že z toho vyplýva potreba zmeny rozpočtu
obce takto: celkové výdavky navýšiť o 26 400 EUR a následne príjmy zvýšiť o 24 400 EUR. Príjmy
navrhol navýšiť z rezervného fondu. Starosta ďalej poslancom odôvodnil navrhovanú úpravu
jednotlivých položiek výdavkov verejnej správy, a to zníženie položky – klzisko mantinely o 6 tis. EUR,
doplnenie novej položky – materiál a stavebné práce klzisko s rozpočtom 44 tis. EUR, zvýšenie
položky oprava domu smútku o 4,5 tis. EUR, doplnenie položky – spevnené plochy pri dome smútku
s rozpočtom 24,3 tis. EUR, zníženie rozpočtu položky – príspevok cirkevnej charite o 15 tis. EUR
a úpravu kapitálových výdavkov - zníženie položiek Kultúrny dom, oprava strechy o 4 tis. EUR, stavba
Most cez Levočský potok o 4 tis. EUR, detské ihrisko o 15 tis. EUR a rekonštrukcia obecného rozhlasu
o 2,4 tis. EUR.
Hlavná kontrolórka k navrhovanej zmene rozpočtu uviedla, že výdavky Klzisko mantinely a Stavebné
práce pre hokejové ihrisko je potrebné z bežných výdavkov presunúť do kapitálových výdavkov.
Poslanci k navrhovanej zmene rozpočtu nemali pripomienky ani iné návrhy.
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Starosta dal hlasovať o prvej zmene rozpočtu obce a to o zvýšení príjmových finančných operácii
o 26 000 EUR z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov, bežných výdavkov o 51 800 EUR
a znížení kapitálových výdavkov o 25 400 EUR v zmysle Návrhu 1. zmeny položkového rozpočtu, ktorý
tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 171/2013 bod 1
Poslanci ďalej hlasovali o návrhu starostu presunúť položku 63 Stavebné práce pre hokejové ihrisko
z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 171/2013 bod 2
Následne poslanci hlasovali o ďalšom návrhu starostu presunúť položku 6333006 Klzisko mantinely z
bežných výdavkov do kapitálových výdavkov
Hlasovanie č. 4:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 171/2013 bod 3

Bod č. 4. Interpelácie poslancov
o Mgr. Miriam Farkalinová sa informovala na reakciu MUDr. Hrebenárovej na schválené
podmienky nájmu nebytového priestoru na Zdravotnom stredisku.
Starosta informoval, že na písomné oznámenie o prerokovaní jej žiadosti na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a schválení výšky nájomného MUDr. Hrebenárová doposiaľ nereagovala.
o Peter Fulla sa informoval na vývoj situácie s budovou Potraviny na Michalskej ulici.
Starosta uviedol, že súčasní nájomcovia dali výpoveď z nájmu. P. Pacigovi výpovedná lehota uplynie
31.10.2013 a p. Šimo tiež doručil obecnému úradu výpoveď. Výpovedná lehota v jeho prípade končí
posledného novembra.
Vo veci schváleného odpredaja nehnuteľnosti priamym predajom obecný úrad zabezpečí znalecký
posudok a následne pristúpi k priamemu odpredaju v zmysle schváleného uznesenia obecného
zastupiteľstva.
o Michal Gurčík sa dotazoval ako sa riešila sťažnosť p. Gregora Mikolaja
Starosta vysvetlil, že situácia opísana p. Mikolajom v liste pre Ministerstvo životného prostredia a pre
televíziu sa nepotvrdili. Obci prišla kontrola zo Štátnej inšpekcie životného prostredia a táto
konštatovala, že nejde o enormné znečistenie životného prostredia a k znečisťovaniu dochádza
opakovanými poruchami na čističke v dôsledku upchávania čerpačky. Uviedli, že Obec v plnej miere
ako prevádzkovateľ čističky zodpovedá za jej chod a je povinná zabezpečiť bezporuchovú prevádzku.
Starosta uviedol, že zrejme obci bude uložená pokuta, konanie zatiaľ nie je ukončené. Starosta ďalej
poznamenal, že jedná takáto porucha stoji obec cca cez 1 tis. EUR.

Bod č. 5. Diskusia
V diskusii nikto nevystúpil.

Bod č. 6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
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UZNESENIA
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 1.8.2013

Uznesenie číslo 171/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2013
1. Zvýšenie príjmových finančných operácii o 26 000 EUR z rezervného fondu na krytie kapitálových
výdavkov, zvýšenie bežných výdavkov o 51 800 EUR a zníženie kapitálových výdavkov o 25 400
EUR v zmysle návrhu zmeny položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu uznesenia.
2. Presun položky 63 Stavebné práce pre hokejové ihrisko vo výške 14 000 EUR z bežných výdavkov
do kapitálových výdavkov
3. Presun položky 633006 Klzisko mantinely vo výške 44 000 EUR z bežných výdavkov do
kapitálových výdavkov

V Markušovciach, 7.8.2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Peter Fulla

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

Mgr. Peter Haragoš

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

Michal Čuchran
starosta obce
Strana 3 z 3

