Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 16. apríla 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková (prišla neskôr), Peter Fulla, Mgr. Peter
Haragoš, Mgr. Monika Hodnická (prišla neskôr), František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Ing.
Radovan Rimbala,
Neprítomní: Michal Gurčík, Michal Kozák, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 18.50 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta poslancom predniesol návrh programu uvedený v pozvánke. Nakoľko 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. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecnému záväznému nariadeniu obce
Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 v znení doplnkov
5. Návrh na zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2010 a 2011
6. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Paciga s.r.o.
7. Informácia o pôsobení obce v OOCR SPIŠ Spišská Nová Ves
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Františka Kalafuta a Mgr. Miriamu Farkalinovú.
Bod č. 3.
Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2011 bod 2 z 3. 2. 2011
- v plnení – starosta obce podal poslancom
informáciu o priebehu súdneho sporu s firmou FORMAT, s.r.o.

NA ZASADNUTIE PRIŠLA ALŽBETA FRANKOVÁ A MGR. MONIKA HODNICKÁ
Uznesenie č. 105/2012 bod 3 z 27. 2. 2012

- v plnení
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Uznesenie č. 129/2012 bod 1,2 a 3 z 23.10.2012
- v plnení – starosta oboznámil poslancov so
skutočnosťou, že firma LUMOTER , s.r.o. zaniká a o prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia za tých istých podmienok má záujem firma
HONESTI, s.r.o.
Alžbeta Franková vyjadrila súhlas s uzatvorením zmluvy s novou
firmou, ale nesúhlasila s výškou nájmu, ktorá bola schválená.
Starosta navrhol podmienky prenájmu nemeniť. Navrhol obecnému
zastupiteľstvu schváliť zrušenie nájmu s doterajším nájomcom
a uzatvoriť nájom s firmou HONESTI s.r.o.
Starosta dal hlasovať o návrhu zrušiť nájomnú zmluvu s firmou LUMOTER, s.r.o.
Hlasovanie č.: 2
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 142/2013
Poslanci ďalej hlasovali o návrhu schváliť uzavretie nájomnej zmluvy s firmou HONESTI, s.r.o. za
podmienok schválených uznesením č. 129/2012 bod 1, 2 a 3 zo dňa 23.10.2012.
Hlasovanie č.: 3
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 143/2013
Uznesenie č. 132/2012
Uznesenie č. 137/2012
Uznesenie č. 138/2012 bod.1
Uznesenie č. 138/2012 bod.2
Uznesenie č. 139/2012
Uznesenie č. 140/2012
Uznesenie č. 141/2012
Bod č. 4.

z 12.12.2012
z 31.1.2013
z 31.1.2013
z 31.1.2013
z 5.3.2013
z 5.3.2013
z 5.3.2013

- v plnení
- platné v budúcnosti nekontrolovať
- platné v budúcnosti nekontrolovať
- platné v budúcnosti nekontrolovať
- v plnení
- v plnení
- v plnení

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecnému záväznému nariadeniu obce
Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 v znení doplnkov

Starosta predložil poslancom na prerokovanie protest prokurátora proti Všeobecnému záväznému
nariadeniu obce Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 o zákaze požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach na území obce Markušovce v znení doplnkov (ďalej len VZN), ktorý bol
obci doručený 22.3.2013. Protest v plnom znení bol predložený poslancom v materiáloch na
rokovanie. Uviedol, že o proteste je potrebné rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu a do 90 dní
nezákonné nariadenie zrušiť, prípadne nahradiť nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom.
Starosta navrhol protestu prokurátora vyhovieť a uložiť obecnému úradu predložiť na rokovanie
obecného zastupiteľstva návrh nariadenia, ktorým bude napadnuté nariadenie zrušené.
Poslanci nemali žiadne pripomienky, návrhy.
Starosta predložil na hlasovanie návrh vyhovieť protestu prokurátora proti VZN 3/1996 v znení
doplnkov.
Hlasovanie č.: 4
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 144/2012 bod 1
Poslanci na návrh starostu uložili obecnému úradu predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva
návrh VZN, ktorým napadnuté VZN bude zrušené.
Hlasovanie č.: 5
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 144/2013 bod 2
Bod č. 5.
Návrh na zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2010 a 2011
Starosta k bodu programu uviedol, že návrh textu do kroniky obce posúdila komisia Obecného
zastupiteľstva pre školstvo, kultúru a šport. Pripomienky komisie boli kronikárkou do návrhu
zapracované. Návrh zápisu bol poslancom predložený v materiáloch na rokovanie.
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Mgr. Monika Hodnická navrhla aby prílohu kroniky v budúcnosti tvorila aj podrobnejšia
dokumentácia o živote obce. Niekedy tieto udalosti boli podrobnejšie zachytené v obecnom časopise.
Starosta poznamenal, že kronika má byť stručná a vedenie kroník má svoje pravidla.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu zápisu do Kroniky Obce Markušovce za rok 2010 a 2011.
Starosta predložil návrh zápisu za rok 2010 a 2011 schváliť.
Hlasovanie č.: 6
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 145/2013
Bod č. 6.
Prerokovanie žiadosti spoločnosti Paciga s.r.o.
Starosta obce podal informáciu, že listom zo dňa 5.3.2013 Paciga s.r.o. požiadala o zníženie
nájomného za obchodné priestory, ktoré využíva ako predajňu potravín na ul. Michalská 46. Na
základe rokovania obecného zastupiteľstva bol dňa 13.3.2013 obecným úradom zaslaný spoločnosti
Paciga a Františkovi Šimovi list s ponukou na odpredaj budovy. Starosta uviedol, že p. Šimo na
osobnom jednaní prejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti, ale písomne záujem nepotvrdil. Firma Paciga
písomne dňa 27.3.203 oznámila, že o kúpu nehnuteľnosti nemá záujem a zároveň v liste
poznamenala, že nedostala odpoveď na žiadosť o zníženie nájmu. Starosta navrhol neupravovať
výšku nájmu, nakoľko budovu chceme predať. .
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ
Starosta predložil na hlasovanie návrh zamietnuť žiadosť PACIGU s.r.o. o zníženie nájmu.
Hlasovanie č.: 7
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 146/2013
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL MGR. PETER HARAGOŠ
Bod č. 7.
Informácia o pôsobení obce v OOCR ŠPIŠ Spišská Nová Ves
Starosta uviedol, že do konca februára mal informovať poslancov o činnosti Oblastnej organizácie
cestovného ruchu SPIŠ (OOCR). Konštatoval, že vedenie oblastnej organizácie doposiaľ správu
nepodalo. Starosta informoval. že OOCR v uplynulom roku zariaďovala priestory, internet, web
stránku, boli vydané informačné mapy, riešila sa spolupráca OOCR s iným organizáciami. Od založenia
organizácie sa členstvo organizácie podstatne nerozšírilo.
Alžbeta Franková posúdila fungovanie a existenciu organizácie z pohľadu cestovnej kancelárie.
Starosta uviedol, že členské v organizácii je 200 eur a obec zatiaľ členské nezaplatila. Požiadal
poslancov, aby sa vyjadrili k zotrvaniu Obce Markušovce v organizácii.
Na návrh starostu poslanci hlasovali za zotrvanie Obce Markušovce v OOCR SPIŠ
Hlasovanie č.: 8
Prítomní 8, Za 3, Proti 4, Zdržal sa 1
Uznesenie nebolo prijaté.
Bod č. 8. Interpelácie poslancov
 Starosta obce informoval poslancov o získaných informáciách vo veci opravy štátnej cesty na
úseku Spišská Nová Ves – Markušovce a Markušovce – Odorín a upozorneniach zo strany obce na
Slovenskú správu ciest na zlý stav oporného múru na brehu rieky Hornád v centrálnej časti obce.
 Ing. Radovan Rimbala - p. Kozák st. sa sťažoval, že od múra na cintoríne mu vlhne garáž.
Starosta – urobíme opatrenia ak je problém z našej strany, aby k zamákaniu nedochádzalo.
 Mgr. Monika Hodnická upozornila na skládky odpadu pri Hornáde za p. Frankovičom. Navrhla,
aby obecný úrad poslal aktivačných pracovníkov vypratať odpad.
Starosta – t.č. aktivačných pracovníkov nemáme, mali by nastúpiť od 1. mája. Problémom čiernych
skládok v obci sa pracovníci obecného úradu zaoberajú.
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Bod č. 9. Diskusia
 Starosta obce konštatoval , že na obecný úrad došla od p. RNDr. Milana Husára a manž. pre
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach žiadosť zo dňa 3.9.2012 o riešenie negatívneho stavu
súvisiaceho s odtokom zrážkových vôd z cestného telesa na Michalskej ulici, v úseku Michalská 36 až
46 a 18.3.2013 bola doručená urgencia na riešenie negatívneho stavu zo dňa 13.3.2013, ktorá bola
poslancom zaslaná 25.3.2013. Obecný úrad na prvý list p. Husárovi oznámil, že list bol postúpený na
obecné zastupiteľstvo. Nakoľko doposiaľ poslanci na tieto listy nereflektovali, starosta požiadal
stavebnú komisiu, aby k tomuto problému zaujala stanovisko, aby sme p. Husárovi mohli odpovedať.
Na vystúpenie starostu zareagovali členovia stavebnej komisie s tým, že sa stretnú a posúdia
možnosti riešenia daného problému.
 Starosta informoval poslancov, že škola potrebuje zriadiť od septembra ďalšie nulté triedy. Je
návrh, aby sa dve triedy zriadili v priestoroch knižnice, ktorá je t.č. zatvorená a knižný fond vrátane
regálov by obecný úrad zatiaľ presťahoval do skladu, ktorý je vhodný na umiestnenie knižného fondu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o vytvorení dvoch tried v priestoroch terajšej
knižnice pod Materskou školou a presťahovanie knižného fondu do priestorov Základnej školy.
 Starosta ďalej podal informáciu o aktivitách, ktoré sa plánujú na tento rok a ktoré sú
rozpracované. Konštatoval, že nákup mantinelov pre hokejové ihrisko je v štádiu verejného
obstarávania. V štádiu výberu dodávateľa sú ďalšie akcie a to: nákup svietidiel na verejné osvetlenie,
oprava fasády na dome smútku, spojovací chodník Komenského ulice a Školskej, oplotenie cintorína
okolo spojovacieho chodníka, terénne úpravy okolo domu smútku, výmena strechy na kultúrnom
dome a asfaltový povrch na Komenského ulici.
 Starosta informoval o probléme financovania centier voľného času (CVČ). CVČ sú financované cez
podielové dane cez obce. Nie je stanovené, či obec musí tieto aktivity financovať a ak áno v akej
výške. Po prijatí zákona o financovaní CVČ mnohé školské kluby v obciach a mestách boli zmenené na
CVČ. Obci prišlo niekoľko žiadosti na financovanie CVČ a to aj duplicitne na jedného žiaka. Jedná sa
približne o 80 detí, ktoré podľa žiadosti navštevujú CVČ. Je na poslancoch či budeme financovať CVČ
alebo nie. Nakoľko poslanci nezaujali stanovisko k financovaniu CVČ starosta požiadal poslancov, aby
sa s danou problematikou zaoberali.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o problematike financovania centier voľného
času.
 František Kalafut – roh spojovacieho chodníka pri dome smútku je neosvetlený. Odporučil na
spomínanom mieste osadiť osvetlenie.
Starosta – môžeme svetlo presunúť na roh chodníka.
 Alžbeta Franková sa informovala na objem finančných prostriedkov potrebných na opravu
strechy kultúrneho domu.
Starosta vysvetlil, že t.č. sa zostavuje rozpočet stavby a pripravuje verejné obstarávanie. V tomto čase
nie je možné sa vyjadriť k realizačnej cene.
 František Kalafut uviedol, že bol prevedený odber elektrickej energie na futbalovom ihrisku
(šatne) z obce na futbalový oddiel TJ Slovan Markušovce a z toho dôvodu na pokrytie výdavkov bude
potrebné zvýšiť dotáciu. Jedná sa o čiastku cca 1500,00 EUR.
Starosta reagoval, že pri zmenách rozpočtu bude navrhnuté, aby doteraz rozpočtované fin.
prostriedky na elektrinu boli presunuté na dotáciu pre TJ Slovan.

Bod č. 10. Záver
Starosta zasadnutie ukončil, poďakoval prítomným za účasť.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 21. zasadnutí dňa 16.4.2013
vzalo na vedomie:
- informáciu o vytvorení dvoch tried v priestoroch terajšej knižnice pod Materskou školou
a presťahovanie knižného fondu do priestorov Základnej školy.
- informáciu o problematike financovania centier voľného času.



UZNESENIA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 16.4.2013

Uznesenie číslo 142/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
zrušenie nájomnej zmluvy, na nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súp.č. 212 na ul. Banícka
č. 8 v Markušovciach, s firmou LUMOTER, s.r.o.

Uznesenie číslo 143/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy, na nebytové priestory nachádzajúce sa v budove súp. č. 202 na ul.
Banícka č. 8, s firmou HONESTI, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2 Spišská Nová Ves 052 01 za podmienok
schválených uznesením č. 129/2012 bod 1, 2 a 3, zo dňa 23.10.2012

Uznesenie číslo 144/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
1. v y h o v u j e
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Markušovce č. 3 zo dňa
10.12.1996 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území
obce Markušovce v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Markušovce č. 1 zo dňa
3.10.1997, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 3/1996
Strana 5 z 6

Zápisnica: 21. zasadnutie OZ
Dňa 16.4.2013

2. u k l a d á
obecnému úradu v Markušovciach predložiť na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie obce
Markušovce č. 3 zo dňa 10.12.1996 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach na území obce Markušovce a Všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce č. 1 zo dňa 3.10.1997, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 3/1996

Uznesenie číslo 145/2012
schvaľuje
zápis do Kroniky Obce Markušovce za rok 2010 a 2011.

Uznesenie číslo 146/2012
zamieta
žiadosť spoločnosti PACIGA, s.r.o. o zníženie nájomného za obchodné priestory, ktoré sú využívané
ako predajňa potravín

V Markušovciach, 24.4.2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

František Kalafut

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

Mgr. Miriama Farkalinová

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

Michal Čuchran
starosta obce
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