Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 23. júla 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Peter Fulla, Mgr. Peter Haragoš, Michal Gurčík, Mgr. Lukáš
Klučár, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj
Neprítomní: Alžbeta Franková, Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut,
Ďalší prítomní: Anna Galková - zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 16:40 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta poslancom predniesol návrh programu uvedený v pozvánke. K návrhu programu zasadnutia
Obecného zastupiteľstva neboli predložené návrhy na zmenu resp. doplnenie programu, starosta dal
hlasovať o návrhu programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Markušovce (ZaD 01)
4. Interpelácie poslancov
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0

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

Bod č. 3. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Markušovce (ZaD 01)
K bodu programu starosta uviedol, že poslanci z doručených materiáloch na zasadnutie sa oboznámili
s Vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania ZaD 01 ÚPN-Z Markušovce (dotknuté
orgány), Vyhodnotením pripomienok k ZaD 01 ÚPN-O Markušovce (fyzické osoby), Informatívnou
správou o postupe obstarania a prerokovania ZaD 01 ÚPN zóny Markušovce, stanoviskom
Obvodného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. ObU-KE-OVBP1-2013/00489 nm § 25
zo dňa 2.7.2013 a návrhom VZN Obce Markušovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu zóny Markušovce a tiež s textom návrhu uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- informatívnu správu o postupe obstarania a prerokovania ZaD 01
- stanovisko Obvodného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. ObU-KE-OVBP12013/00489 nm § 25 zo dňa 02.07.2013
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Nakoľko poslanci nemali k bodu programu žiadne návrhy a pripomienky starosta dal hlasovať
o súhlase s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu ZaD 01
Hlasovanie č. 2: Prítomní 8,
Za 8, Proti 0,
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 166/2013
Poslanci následne schválili Zmeny a doplny 01 Územného plánu zóny Markušovce (ZaD 01)
Hlasovanie č. 3: Prítomní 8,
Za 0, Proti 0,
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 167/2013
Poslanci sa uzniesli a schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu zóny Markušovce
Hlasovanie č. 4: Prítomní 8,
Za 0, Proti 0,
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 168/2013
Zároveň uložili Obecnému úradu dohliadnuť, aby osobou poverenou obstaraním ZaD 01 boli do troch
mesiacov splnené úlohy, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona po schválení ZaD 01.
Hlasovanie č. 5: Prítomní 8,
Za 0, Proti 0,
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 169/2013

Bod č. 4. Interpelácie poslancov
o Peter Tarbaj uviedol, že na ulici SNP je umiestnená značka obmedzujúca rýchlosť na 30 km/hod.,
ale táto sa nerešpektuje. Navrhol na danej ulici osadiť spomaľovač rýchlosti (retardér).
Starosta uviedol, že nie je to jednoduchá ani lacná záležitosť a navrhol poslancom, aby sme najprv
požiadali políciu o zabezpečenie merania rýchlosti na uvedenej ulici.
Poslanci uložili obecnému úradu zabezpečiť meranie rýchlosti na ulici SNP.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 8,
Za 0, Proti 0,
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 170/2013
o Peter Tarbaj upozornil, že na Slovenskej ulici je niekoľko výtlkov, ktoré je potrebné vyspraviť, aby
sa nezväčšovali.
Starosta sa vyjadril, že obecný úrad opravu výtlkov zabezpečí.
o Mgr. Lukáš Klučár navrhol zriadiť pieskovisko pre materskú školu.
Starosta uviedol, že s výstavbou pieskoviska sa plánuje v rámci revitalizácie centrálnej zóny obce
a zriadenie pieskoviska v areáli skôlky je v kompetencií vedenia ZŠsMŠ. Prisľúbil prerokovanie danej
veci s riaditeľkou ZŠsMŠ,

Bod č. 5. Diskusia
Starosta poslancov informoval, že členka finančnej komisie p. Marta Dvorská, sa dňom 24.5.2013
vzdala členstva v komisii.
o Mgr. Lukáš Klučár uviedol, či by nebolo vhodné na Komenského ulici pred realizáciou opravy
komunikácie a uloženia nového asfaltového koberca zriadiť prípojky na kanalizáciu pre IBV.
Starosta uviedol, že týmto návrhom sa bude obecný úrad zaoberať.
Bod č. 6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 24. zasadnutí dňa 23.7.2013
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach vzalo na vedomie
- informatívnu správu o postupe obstarania a prerokovania ZaD 01
- stanovisko Obvodného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. ObU-KE-OVBP12013/00489 nm § 25 zo dňa 02.07.2013



UZNESENIA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 23.7.2013
Uznesenie číslo 166/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu ZaD 01“

Uznesenie číslo 167/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
podľa § 31 ods. 1 a § 27 ods. 3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) Zmeny
a doplnky 01 Územného plánu zóny Markušovce (zaD 01) vypracované Ing. arch. Dušanom
Burákom, CSc., reg. č. 0837 AA, na základe súhlasného stanoviska Obvodného úradu Košice, odboru
výstavby a bytovej politiky č. ObU-KE-OVBP1-2013/00489 nm § 25 zo dňa 02. 07. 2013

Uznesenie číslo 168/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
podľa § 27 ods. 3 a § 31 ods. 1 stavebného zákona a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Markušovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
zóny Markušovce.
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Uznesenie číslo 169/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
ukladá

obecnému úradu dohliadnuť, aby Ing. Emíliou Hudzíkovou, osobou poverenou obstaraním
ZaD 01 boli do troch mesiacov splnené úlohy, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona po schválení ZaD
01:
- opatriť dokumentáciu ZaD 01 schvaľovacou doložkou
- zaslať registračný list na MDVaR SR spolu s uznesením o schválení ZaD
- zverejniť záväznú časť ÚPN doručením dotknutým orgánom štátnej správy
- zverejniť záväznú časť ÚPN vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní
uložiť dokumentáciu ZaD 01 na obci, stavebnom úrade a príslušnom nadriadenom orgáne územného
plánovania

Uznesenie číslo 170/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
ukladá
obecnému úradu zabezpečiť na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Markušovciach meranie
rýchlosti na ulici SNP najmä v čase od 13-tej do 17-tej hodiny v pracovných dňoch.

V Markušovciach, 30. 7. 2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Miriama Farkalinová

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

Peter Fulla

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

Michal Čuchran
starosta obce
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