Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 21. 10. 2014 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Michal Čuchran
Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Peter Fulla, Mgr. Monika
Hodnická, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Ing. Radovan Rimbala, Peter
Tarbaj (prišiel neskôr),
Hlavný kontrolór: Mgr. Peter Haragoš
Ďalší prítomní:
Anna Galková, zapisovateľka; Ing. Iveta Dutková, riaditeľka ZŠsMŠ;
Ing. Martina Ovčiariková, účtovníčka OcÚ
Neprítomní poslanci: Ing. Lukáš Haragoš, Michal Kozák, Ondrej Pramuka,
Začiatok: 16:00 hod.
Koniec: 19:55 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Poslancom predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, uvedený v pozvánke,
ktorý navrhol doplniť o bod rokovania „Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce“.
Poslanci schválili doplnený navrhnutý program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu Obce Markušovce na roky 2015 – 2017
5. Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce
6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
7. Návrh VZN Obce Markušovce, ktorým sa ruší VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie
8. Návrh VZN Obce Markušovce o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce
9. Návrh na zrušenie Príspevkovej organizácie obce Markušovce „Kultúrneho centra
Markušovce“
10. Návrh na schválenie spôsobu a prevodu pozemku vo vlastníctve obce Markušovce, časti
parcely 92429/2 o výmere 58 m2, pre Boženu Žigovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Informácia o odstúpení od zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mgr. Miriam Farkalinovú a Františka Kalafuta .
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Bod č. 3.
Kontrola uznesení
Uznesenie č. 129/2012 bod 3
z 23.10.2012
Uznesenie č. 178/2013
z 29.10.2013
Uznesenie č. 202/2014
z 13.2.2014
Uznesenie č. 215/2014 bod 1
z 26.6.2014
Uznesenie č. 215/2014 bod 2
z 26.6.2014
Uznesenie č. 216/2014 bod 1
z 26.6.2014
Uznesenie č. 216/2014 bod 2
z 26.6.2014
Uznesenia od poslednej kontroly uznesení:
Uznesenie č. 219/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 220/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 221/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 222/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 223/2014 bod 1
z 14.8.2014
Uznesenie č. 223/2014 bod 2
z 14.8.2014
Uznesenie č. 224/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 225/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 226/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 227/2014 bod 1
z 14.8.2014
Uznesenie č. 227/2014 bod 2
z 14.8.2014
Uznesenie č. 228/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 229/2014 bod 1
z 14.8.2014
Uznesenie č. 229/2014 bod 2
z 14.8.2014
Uznesenie č. 230/2014
z 14.8.2014
Uznesenie č. 231/2014
z 14.8.2014

-

v plnení, najbližšia kontrola po 1.11.2015
v plnení
v plnení
splnené
splnené
splnené
splnené

-

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
v plnení
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

Bod č. 4.
Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu Obce Markušovce na roky 2015 – 2017
Návrh rozpočtu Obce Markušovce vrátane návrhu rozpočtu ZŠsMŠ a stanoviska hlavného kontrolóra
obce poslanci obdŕžali v materiáloch na zasadnutie. V zmysle zákona o obecnom zriadení návrh
rozpočtu bol zverejnený od 3.10. 2014.
K návrhu rozpočtu predložil hlavný kontrolór obce Mgr. Peter Haragoš kladné stanovisko a odporučil
navrhovaný rozpočet schváliť.
Predsedníčka finančnej komisie konštatovala, že komisia sa s návrhom rozpočtu oboznámila, ale
stanovisko k rozpočtu nepredkladá, nakoľko požaduje bližšie vysvetliť kapitálové výdavky na
revitalizáciu, hokejové ihrisko a cintorín.
Starosta k bodu programu uviedol, že nakoľko 15. novembra sa konajú voľby do orgánov samosprávy
obce, obecný úrad spracoval návrh rozpočtu a predkladá ho na prerokovanie a schválenie súčasnému
zastupiteľstvu preto, aby sa uľahčila práca novému vedeniu po voľbách a aby sa zamedzilo v prvých
mesiacoch roka 2015 hospodáreniu obce v rozpočtovom provizóriu. Novozvolené obecné
zastupiteľstvo svoje zámery a plány bude môcť zakomponovať do rozpočtu formou zmeny rozpočtu.
Starosta poslancom bližšie vysvetlil položky kapitálových výdavkov:
- Hokejové ihrisko – terénne úpravy vo výške 15 tis. eur. Finančné prostriedky sú rezervované na
vydláždenie plôch okolo hokejového ihriska – dlažba, obrubníky, podsypový materiál, terénne
úpravy pri hokejovom ihrisku, prípadne osadenie lavičiek. Starosta poznamenal, že v areáli ihriska
je uskladnená dlažba odstránená z autobusových zastávok a chodníkov, ktorá sa využije na
vydláždenie plôch.
- Revitalizácia centrálnej zóny vo výške 200 tis. eur – nakoľko obec neuspela so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z europských zdrojov, začala s revitalizáciu centra obce
z vlastných finančných prostriedkov a vlastnými silami. V súčasnosti sa realizuje parkovisko
a autobusové zástavky s približným nákladom 60 tis. eur. Na rok 2015 sú v rozpočte plánované
terénne úpravy pri kultúrnom dome, schody ku kostolu a detské ihrisko.
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- Chodníky cintorín vo výške 15 tis. eur a Oplotenie cintorína vo výške 20 tis. eur, malo by sa
pokračovať v doteraz zrealizovaných prácach na oplotení a to od ulice Komenského, prípadne ak
bude dostatok finančných prostriedkov aj zadná strana cintorína a rozpočtované sú finančné
prostriedky na vydláždenie chodníkov na cintoríne;
- Projektové práce ČOV a kanalizácia III. etapa vo výške 10 tis. eur a nákup pozemkov pre ČOV,
starosta vysvetlil, že nakoľko projekt na kanalizáciu III. etapa, ktorý boli zhotovený
v predchádzajúcom volebnom období je nerealizovateľný je potrebné spracovať novú projektovú
dokumentáciu na odkanalizovanie dolnej časti obce, najmä „Pukanec“, Banícka ulica, a prepojenie
časti obce za železničnou traťou „Hajc“, vrátane nového výberu osadenia ČOV a nového
územného konania.
K návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Alžbeta Franková poukázala na položku rekreačne a športové služby –
opravy šatne. Uviedla, či by sa finančné prostriedky na opravu šatní nemali poukázať FO Slovan cez
dotáciu. Starosta vysvetlil, že v rozpočte sú rezervované finančné prostriedky vo výške 20 tis. kým
nebude dostatočne zmluvne ošetrené užívanie objektov na futbalovom ihrisku medzi FO Slovan
a obcou.
K návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2015 Alžbeta Franková požadovala vysvetliť položku „Transféry
jednotlivcom a neziskovým práv. osobám“, ktorá sa opakuje pri základnej škole, materskej škole,
školskom klube detí a školskej jedálni a položku pri školskom klube detí služby vo výške 4800 eur..
Riaditeľka školy vysvetlila, že pri transféroch sa jedná o transfér napr. na nemocenské dávky a služby
pri školskom klube sú výdavky na dohody.
Alžbeta Frankova aké práce sa plánujú realizovať v škole.
Riaditeľka informovala, že sa plánuje odvodniť materská škola a to vlastnými silami v spolupráci
s obcou.
K návrhu rozpočtu školy neboli žiadne pripomienky, otázky resp. návrhy.
Starosta k návrhu rozpočtu uviedol, že rozpočet obce je naviazaný na rozpočet štátu a riadi sa
zákonom o rozpočtových pravidlách. Nakoľko dlh štátu je nad 55% je potrebné dodržiavať ústavný
zákon o rozpočtových pravidlách a z toho dôvodu obec nemôže prijať rozpočet na rok 2015 s vyššími
výdavkami ako boli schválené v rozpočte na rok 2014 pred prípadnými zmenami v rozpočte. Starosta
konštatoval, že výdavky rozpočtu pre obec na rok 2015 sú v limite, ale výdavky školy v návrhu
rozpočtu na rok 2015 prekračujú výdavky schválené na rok 2014 o 7789 eur.
Starosta navrhol rozpočet školy v originálnych kompetenciách ponížiť o sumu 7789 eur, následne v
rozpočte obce budú výdavky o túto sumu znížené a celkový rozpočet na rok 2015 bude prebytkový
o 7789 eur. Rozpočet školy v originálnych kompetencia starosta navrhol znížiť indexom vo všetkých
položkách okrem miezd a odvodov v celkovej sume 7789 eur, s tým, že takto upravené položky budú
záväzné pre rok 2015.
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL PETER TARBAJ
Starosta predložil poslancom návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2015, tak ako bol predložený
na rokovanie so zmenami, ktoré boli obecným zastupiteľstvom prerokované
Hlasovanie č. 2: Prítomní 8, Za 7, Proti 1, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 232/2014
Poslanci na návrh starostu uložili riaditeľke školy v predloženom návrhu rozpočtu školy na rok 2015
ponížiť všetky položky v originálnych kompetenciách, okrem miezd a odvodov, indexom v celkovej
výške 7 789 EUR.
Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 233/2014
Bod č. 5.
Návrh na 2. zmenu rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce
Starosta predložil poslancom návrh na 2. zmenu rozpočtu ZšsMŠ, ktorú obci predložila riaditeľka
školy.
Prítomná riaditeľka školy vysvetlila, že predmetom zmeny je presun finančných prostriedkov v rámci
položiek školskej jedálne. Navrhnutý je presun finančných prostriedkov z položky energie, voda a

Strana 3 z 9

Zápisnica: 36. zasadnutie OZ
dňa 21.10.2014

komunikácie 800 eur a z položky služby 1040 eur na položku materiál 1840 eur. Z presunutých
prostriedkov na základe vytknutia hygieny je potrebné urobiť skriňu a zakúpiť chladničku na odpad.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu na zmenu rozpočtu školy, Na návrh starostu 2. zmenu rozpočtu
ZšsMŠ schválili.
Hlasovanie č. 4: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 234/2014

Bod č. 6.

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Starosta poslancom ozrejmil, že na základe usmernenia CO okresu v roku 2011 bolo schválené
všeobecne záväzne nariadenie o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.
Okresný prokurátor po vykonaní previerky konštatoval nezákonnosť nariadenia a podal protest
prokurátora.
Protest prokurátora poslanci obdŕžali v materiáloch na toto zasadnutie.
Starosta navrhol poslancom protestu vyhovieť.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky a hlasovaním protestu prokurátora vyhoveli.
Hlasovanie č. 5: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 235/2014

Bod č. 7.

Návrh VZN Obce Markušovce, ktorým sa ruší VZN o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie
Starosta k bodu programu uviedol, že vychádzajúc z protestu prokurátora proti VZN Obce
Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie predkladá
návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 2/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie. Návrh VZN bol zverejnený od 24.9.2014 do 9.10.2014, lehota na pripomienkovanie uplynula
4.10.2014. Pripomienky k návrhu nariadenia neboli uplatnené.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a na návrh starostu sa uzniesli a schválili Všeobecne
návräzné nariadenie Obce Markušovce, ktorým sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie Obce
Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 236/2014

Bod č. 8.

Návrh VZN Obce Markušovce o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Markušovce
Starosta poslancom uviedol, že na základe upozornenia prokurátora, ktoré obdŕžali v materiáloch na
zasadnutie obec pripravila návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce.
Návrh VZN bol zverejnený od 24.9.2014 do 9.10.2014, lehota na pripomienkovanie uplynula
4.10.2014. Pripomienky k návrhu nariadenia neboli uplatnené.
Poslanic návrh VZN bez pripomienok schválili.
Hlasovanie č. 7: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 237/2014

Bod č. 9.

Návrh na zrušenie Príspevkovej organizácie obce Markušovce „Kultúrneho centra
Markušovce“
Starosta poslancom vysvetlil, že Obec Markušovce ako uchádzač o nenávratný finančný príspevok
z prostriedkov EÚ na obnovu Kultúrnej pamiatky musela mať zriadenú príspevkovú organizáciu, ktorá
obnovovanú kultúrnu pamiatku má v správe a v zrekonštruovaných priestoroch by prevádzkovala
predmet projektu galériu a knižnicu.
Príspevková organizácie obce Markušovce bola zriadená 13.2.2014, uznesením č. 195/2014.
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Nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre
Regionálny operačný program neschválil žiadosť Obce Markušovce o nenávratný finančný príspevok,
účel zriadenia príspevkovej organizácie pominul.
Na základe uvedeného navrhol príspevkovú organizáciu zrušiť bez právneho nástupcu. Majetok
odovzdaný príspevkovej organizácii do správy pri zriadení organizácie vrátiť do správy Obci
Markušovce ku dňu zrušenia organizácie.
Zároveň starosta navrhol odvolať ku dňu zrušenia príspevkovej organizácie riaditeľku Kultúrneho
centra Markušovce, Janku Pokryvkovú.
Poslanci bez pripomienok zrušenie organizácie schválili
Hlasovanie č. 8: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 238 bod 1/2014
Poslanci na návrh starostu odvolali z funkcie riaditeľku Kultúrneho centra Markušovce Bc. Janku
Pokryvkovú.
Hlasovanie č. 9: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 238 bod 2/2014

Bod č. 10.

Návrh na schválenie spôsobu a prevodu pozemku vo vlastníctve obce Markušovce,
časti parcely 92429/2 o výmere 58 m2, pre Boženu Žigovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Poslanci na návrh starostu bez pripomienok schválili spôsob a prevod časti pozemku, parcely EKN
92429/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 733 m2, zapísanej na LV 1, k.ú.
Markušovce podľa GP 36/2014 vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET parcela CKN 364
o výmere 43 m2 a CKN 369/1 o výmere 15 m2 obe parcely zastavané plochy a nádvoria pre Boženu
Zigovú, bytom Markušovce Jareček 467/54 za cenu 4 eura/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom je dodatočné majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou stavbou, ktorú
nadobúdateľka postavila.
Hlasovanie č. 10: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 239/2014

Bod č. 11. Informácia o odstúpení od zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starosta informoval poslancov o odstúpení Obce Matejovce nad Hornádom od zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- informáciu o odstúpení Obce Matejovce nad Hornádom od Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu

Bod č. 12. Interpelácie poslancov
V interpeláciách poslanci nevystúpili.

Bod č. 13. Diskusia
• Starosta poslancov informoval, že pri prácach v rámci revitalizácie centrálnej zóny obce boli
odstránené dve autobusové zástavky, a jeden výlepový stojan. Nakoľko pri odstraňovaní sa rozpadli
a sú zhnité je ich potrebné z majetku vyradiť.
Starosta poslancom navrhol schváliť vyradenie 2ks zastávok a 1 ks výlepového stojana a ich likvidáciu
odovzdaním do zberných surovín.
Hlasovanie č. 11: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 240/2014
• Starosta oboznámil poslancov zo žiadosťou FO SLOVAN Markušovce o pridelenie finančných
prostriedkov na opravu šatní v roku 2014 vo výške 16100 eur a bližšie vysvetlil zámer vedenia
futbalového oddielu pri oprave šatní. Starosta uviedol, že materiál na opravu zakúpi obec a práce
zrealizuje futbalový oddiel.
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Alžbeta Frankova sa informovala, či sa jedná o opravu alebo o investíciu a zároveň poznamenala, že
treba urobiť zmenu rozpočtu.
Peter Tarbaj uviedol, že ak sa šatne neopravia na budúci rok sa nebudú mohli pre zlý technický stav
využívať.
František Kalafut bol za umožnenie čerpania finančných prostriedkov na opravu šatní a zároveň
ocenil snahu vedenia futbalového oddielu šatne opraviť.
Na návrh starostu poslanci schválili financovanie opravy šatní na futbalovom ihrisku vo výške 16 tis.
eur.
Hlasovanie č. 12: Prítomní 8, Za 6, Proti 2, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 241/2014
• Starosta poslancom uviedol, že 15.11.2014 sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí a ku dňu
zloženia sľubu novozvoleného starostu sa ukončujú pracovno-právne vzťahy doterajšieho starostu.
Poznamenal, že má 36 dní nevyčerpanej dovolenky. Starosta požiadal poslancov, aby rozhodli, či 30
dní dovolenky mu preplatia.
Peter Tabraj – navrhol dovolenku preplatiť.
Starosta predložil návrh dovolenku v rozsahu 30 dní preplatiť s termínom vyplatenia december 2014.
Hlasovanie č. 13: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 242/2014
Bod č. 14. Záver
Starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť.


Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 36. zasadnutí dňa 21.10.2014
vzalo na vedomie
- informáciu o odstúpení Obce Matejovce nad Hornádom od Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu



UZNESENIA
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 21.10.2014

Uznesenie číslo 232/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
1. Rozpočet obce Markušovce na rok 2015
a) bežné príjmy obce vo výške 2 395 662 EUR a bežné výdavky vo výške 751 872 EUR
b) kapitálové výdavky obce vo výške 314 500 EUR
c) finančné operácie príjmové obce vo výške 86 128 EUR a výdavkové vo výške 36 792 EUR
Schválený rozpočet obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia.
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2.

Rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach na rok 2015 vo výške 1 382 987 EUR, z toho
a) výdavky na prenesené kompetencie – normatívne, materské školy, nenormatívne finančné
prostriedky vo výške 1 027 151 EUR
b) výdavky na originálne kompetencie vo výške 163 616 EUR
c) výdavky z uhradených poplatkov a príspevkov v ZŠ s MŠ Markušovce vo výške 12 150 EUR
d) výdavky na projekty Európsky fond vo výške 1 360 EUR
e) výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností a stravovacích návykov dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR vo výške 178 710 EUR

Uznesenie číslo 233/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
ukladá
riaditeľke Základnej školy s Materskou školou Markušovce v predloženom návrhu rozpočtu školy na
rok 2015 ponížiť všetky položky okrem miezd a odvodov v originálnych kompetenciách indexom
v celkovej výške 7 789 EUR.

Uznesenie číslo 234/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
2. zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Markušovciach – presun rozpočtovaných
prostriedkov podľa predloženého návrhu. Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2014 tvorí prílohu
uznesenia.

Uznesenie číslo 235/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
vyhovuje
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Markušovce č. 2/2011, zo dňa
29.12.2011

Uznesenie číslo 236/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
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Uznesenie číslo 237/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce o spôsobe náhradného zásobovania vodou
o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce

Uznesenie číslo 238/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
1. schvaľuje
zrušenie príspevkovej organizácie obce Kultúrneho centra Markušovce, , IČO 42326362, so
sídlom Michalská 49, 053 21 Markušovce ku dňu 31.10.2014 bez právneho nástupcu.
Práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom 1.11.2014 na
zriaďovateľa Obec Markušovce.
Zanikajúca organizácia je povinná majetok odovzdať zriaďovateľovi.
2. odvoláva
na návrh starostu obce, z funkcie riaditeľky Kultúrneho centra Markušovce so sídlom Michalská
49, 053 21 Markušovce, Janku Pokryvkovú, bytom Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves, dňom
31.10.2014 z dôvodu zrušenia organizácie bez právneho nástupcu.

Uznesenie číslo 239/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Markušovce časti pozemku EKN 92429/2, druh
pozemku trvalé trávne porasty o celkovej výmere 733 m2 zapísanej na LV 1, k.ú. Markušovce vo
vlastníctve Obce Markušovce v podiele 1/1, podľa Geometrického plánu č. 36/2014 (vyhotoveného
Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 21.7.2014 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves,
katastrálnym odborom dňa 21.8.20144) diel „1“ stotožnený s parcelou CKN 364 o výmere 43 m 2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a diel „2“ novovytvorená parcela CKN 369/21 o výmere
15 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria do výlučného vlastníctva Boženy Žigovej, rod.
Tomkovej, nar. 17.12.1949 trvalé bytom Jareček 467/54, 053 21 Markušovce a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za cenu 4,00 EUR/m2.
Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je dodatočné majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod
nelegálnou stavbou, ktorú Božena Žigová postavila, vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. Bez majetkoprávneho vysporiadania pozemkov nie je možné stavbu zlegalizovať.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
Uznesenie číslo 240/2014
schvaľuje
vyradenie 2 ks autobusových zastávok, 1 ks stojana určeného na vylepovanie plagátov a ich
likvidáciu odovzdaním do zberných surovín

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
Uznesenie číslo 241/2014
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2014 vo 16 000 eur na opravu šatní na
futbalovom ihrisku.

Uznesenie číslo 242/2014
schvaľuje
starostovi obce náhradu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 30 dní s termínom vyplatenia
december 2014.

Markušovciach, 30. októbra 2014
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Miriama Farkalinová

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

František Kalafut

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

Michal Čuchran
Starosta obce
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