Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 31. januára 2013 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková (prišla neskôr), Peter Fulla, Michal Gurčík,
František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala
Neprítomní: Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Monika Hodnická, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Anna Galková, zapisovateľka, Ing. Iveta Dutková, riaditeľka ZŠsMŠ Markušovce,
Ing. Martina Ovčiariková, účtovníkčka OcÚ
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 18.15 hod.

Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta poslancom predniesol návrh programu uvedený v pozvánke a dal hlasovať o návrhu
programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2013-2015
5. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola vybraných investícií a ich zaradenie do majetku
obce
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Františka Kalafuta a Petra Fullu.
Bod č. 3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2011 bod 2

z 3.2.2011

Uznesenie č. 125/2012 bod 2
Uznesenie č. 129/2012 bod 1

z 23.10.2012
z 23.10.2012

Uznesenie č. 129/2012 bod 2
Uznesenie č. 129/2012 bod 3

z 23.10.2012
z 23.10.2012

- v plnení - starosta informoval poslancov
o súčasnej situácii v súdnom spore s firmou
FORMAT s.r.o.
-splnené
- v plnení – starosta informoval poslancov
o terajšej situácii na zdravotnom stredisku
- v plnení
- v plnení
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Uznesenia prijaté od poslednej kontroly uznesení
Uznesenie č. 131/2012 bod 1
z 12.12.2012
Uznesenie č. 131/2012 bod 2
z 12.12.2012
Uznesenie č. 132/2012
z 12.12.2012
Uznesenie č. 133/2012 bod 1
z 12.12.2012
Uznesenie č. 133/2012 bod 2
z 12.12.2012
Uznesenie č. 134/2012
z 12.12.2012
Uznesenie č. 135/2012
z 12.12.2012
Uznesenie č. 136/2012
z 12.12.2012

- splnené (v budúcnosti nekontrolovať)
- splnené (v budúcnosti nekontrolovať)
- v plnení
- splnené (v budúcnosti nekontrolovať)
- splnené (platné – trvalé)
- splnené (v budúcnosti nekontrolovať)
- splnené (platné – trvalé)
- splnené (v budúcnosti nekontrolovať)

Bod č. 4.
Návrh rozpočtu Obce Markušovce na roky 2013 - 2012
Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2013 až 2015 bol predložený poslancom a zverejnený na verejnú
diskusiu 27.12.2012. Obci neboli doručené žiadne pripomienky a vyjadrenia. Starosta obce predložil
návrh na úpravu zverejneného rozpočtu:
- v celkových príjmoch ZŠsMŠ (poplatky) na 11 500,00 EUR,
- v príjmovej časti obce finančné operácie – čerpanie rezervného fondu na 30 619,00 EUR
- vo výdavkovej časti obce telekomunikačnú techniku na 2 000,00 EUR, klzisko mantinely na
20 000,00 EUR a ZŠsMŠ – vrátenie vlastných príjmov ZŠsMŠ na 11 500,00 EUR.
Starosta navrhol použiť rezervný fond na krytie prípadných výdavkov súdneho sporu s firmou
FORMAT s.r.o.
Poslancom na rokovaní bol predložený rozpočet so zapracovaným návrhom zmien v písomnej
podobe.
Starosta oboznámil poslancov s určením niektorých výdavkov v roku 2013, ktoré sú zahrnuté
v rozpočte. Uviedol, že sa plánuje pokračovať v oplotení cintorína okolo chodníka, opraviť dom
smútku z exterieru vrátane priestoru v okolí, vybudovať detské ihrisko v priestore nad materskou
školou, realizovať rekonštrukciu miestneho rozhlasu, realizovať opravu zastrešenia kultúrneho domu,
ukončiť stavbu mostu cez Levočský potok, aby sa mohol most skolaudovať, zaplatiť projekt na
výstavbu a dostavbu NKP (Bocian), dokončiť úpravu cesty na Komenského ulici.
Starosta ďalej dal poslancom do pozornosti výdavky v rozpočte školy vo výške 15 500 EUR na projekt
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“.
Uviedol, že sa jedná o financovanie miezd dvoch rómskych asistentiek z prostriedkov EÚ vo výške 11
500 EUR a 4 000 EUR zo štátneho rozpočtu.
Starosta požiadal predsedníčku finančnej komisie o prednesenie stanoviska finančnej komisie
k návrhu rozpočtu na obdobie 2013-2015. Predsedníčka finančnej komisie v stanovisku odporučila
rozpočet schváliť bez výhrad.
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Františka Šteinerová so záverom návrh rozpočtu v danej podobe neschváliť.
Taktiež upozornila, že použitie rezervného fondu nemôže byť rozpočtované bežné výdavky.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 tvorí súčasť zápisnice.
 Michal Gurčík poznamenal, že most cez Levočský potok je potrebné skolaudovať, ale je potrebné
vyriešiť nevyhovujúci zjazd z mosta na ulicu Pod horou.
Starosta uviedol, že problém sa bude riešiť.
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 Michal Kozák sa informoval čo sa plánuje hradiť z položky Kultúrny dom – oprava strechy.
Starosta vysvetlil, že v uvedenej položke je rozpočtovaná oprava strechy, nakoľko zatiaľ nie je
urobený rozpočet na strechu v položke je rozpočtovaný len predpokladaný výdavok.
 Peter Fulla konštatoval, že finančné prostriedky obce za obdobie dvoch rokov sa skonsolidovali.
 František Kalafut požiadal v položke príspevok podľa VZN č. 1/2006 opraviť nesprávne uvedené
„TJ Slovan“, na „Slovan FO Markušovce“.
 Michal Gurčík požiadal vysvetliť položku príspevok cirkevnej charite.
Starosta vysvetlil, že Spišská katolícka charita na základe zmluvy poskytuje v obci opatrovateľskú
službu, ktorú zo zákona zabezpečuje obec. T.č. zabezpečuje opatrovanie piatich občanov.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy na zmeny resp. doplnenia rozpočtu obce.
Starosta predložil návrh schváliť použitie rezervného fondu vo výške 30 619,00 EUR na krytie
kapitálových výdavkov obce.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 7, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 137/2013
Poslanci na návrh starostu hlasovali o rozpočte ZŠsMŠ a rozpočte obce Markušovce na rok 2013
v členení:

1. rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach vo výške 1 287 989,00 EUR z toho: prenesené
kompetencie normatívne prostriedky 962 373,00 EUR , originálne kompetencie
183 130,00 EUR a hmotná núdza 142 486,00 EUR.
2. rozpočet obce Markušovce na rok 2013
a) bežné príjmy obce vo výške 2 213 231,00 EUR a bežné výdavky vo 777 081,00 EUR
b) kapitálové výdavky obce vo výške 157 500,00 EUR
c) finančné operácie príjmové obce vo výške 32 519,00 EUR a výdavkové vo výške
34 680, 00 EUR
d) vlastné príjmy ZŠ s MŠ 11 500,00 EUR
Hlasovanie č. 3:

Prítomní 7,

Za 7,

Proti 0, Zdržal sa 0

Uznesenie č. 138/2013

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
- viacročný rozpočet obce Markušovce na roky 2014 - 2015

Bod č. 5.

Správa hlavného kontrolóra – Kontrola vybraných investícií a ich zaradenie do majetku
obce
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.

NA ZASADNUTIE PRIŠLA ALŽBETA FRANKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra – Kontrola vybraných investícií a ich zaradenie do majetku obce

Bod č. 6.
Interpelácie poslancov
• Michal Gurčík konštatoval, že problém s tlakom pitnej vody na ul. Sv.J.Nepomuckého po most je
už vyriešený, občania sú spokojní. Ale problém s tlakom vody sa vyskytol na ul. Pod horou 4.
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•
•
•

Starosta odporučil, vyčistiť filter za vodomerom. Ak sa problém neodstráni treba problém
nahlásiť na obecnom úrade.
Alžbeta Franková upozornila na problém odpratávania snehu v ranných hodinách
Starosta konštatoval, že odpratávanie snehu je zabezpečované od 4 hod. rannej
Mgr. Lukáš Klučár naniesol podnety obyvateľov v časti „Olšo“ na zníženie rýchlosti na štátnej
ceste cez dané územie.
Starosta uviedol, že obecný úrad na zníženie rýchlosti v časti „Olšo“ urobil potrebné kroky
a v danej lokalite bude znížená rýchlosť na 50 km/hod.

Bod č. 7.
Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto.

Bod č. 8.
Záver
Starosta zasadnutie ukončil, poďakoval prítomným za účasť.



Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 19. zasadnutí dňa 31. 1. 2013
vzalo na vedomie:
-

viacročný rozpočet obce Markušovce na roky 2014 – 2015
správu hlavného kontrolóra – Kontrola vybraných investícií a ich zaradenie do majetku obce



UZNESENIA
zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 31. 1. 2013

Uznesenie číslo 137/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 30 619,00 EUR na krytie kapitálových výdavkov obce
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Uznesenie číslo 138/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

1. Rozpočet ZŠ s MŠ v Markušovciach vo výške 1 287 989,00 EUR, z toho: prenesené
kompetencie normatívne prostriedky 962 373,00 EUR , originálne kompetencie
183 130,00 EUR a hmotná núdza 142 486,00 EUR.
Schválený rozpočet Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce tvorí
prílohu uznesenia.
2. Rozpočet obce Markušovce na rok 2013
a) bežné príjmy obce vo výške 2 213 231,00 EUR a bežné výdavky vo 777 081,00 EUR
b) kapitálové výdavky obce vo výške 157 500,00 EUR
c) finančné operácie príjmové obce vo výške 32 519,00 EUR a výdavkové vo výške
34 680, 00 EUR
d) vlastné príjmy ZŠ s MŠ 11 500,00 EUR
Schválený rozpočet Obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia.

V Markušovciach, 6. 2. 2013
Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

František Kalafut

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

Peter Fulla

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

Michal Čuchran
starosta obce
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