Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 30. októbra 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach

Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Alžbeta Franková, Peter Fulla, Michal Gurčík, Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut,
Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj
Neprítomní: Mgr. Miriama Farkalinová, Mgr. Peter Haragoš
Ďalší prítomní: Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka
Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 17.20 hod.
Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a rokovanie viedol starosta obce
Michal Čuchran.
Na zasadnutí bolo prítomných 9 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. Prejednanie súdneho sporu s firmou FORMAT Prešov s.r.o.
4. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Františka Kalafuta a Petra Fullu.
Bod č. 3. Prejednanie súdneho sporu s firmou FORMAT Prešov s.r.o.
Starosta informoval prítomných poslancov o vynesenom rozsudku na poslednom pojednávaní, ktoré
sa konalo 24.10.2012 na Okresnom súde Spišská Nová Ves v súdnom konaní v právnej veci
navrhovateľa firmy FORMAT Prešov s.r.o. proti Obci Markušovce, podľa ktorého obec spor prehrala
a má zaplatiť cca 70 tis. EUR + 9% úrok od roku 2006 a trovy konania. Odôvodnenie a presne
vyčíslená suma, ktorú obec je povinná zaplatiť bude uvedená v rozsudku, ktorý obci bude doručený
v priebehu jedného mesiaca. Starosta upozornil poslancov, že po doručení rozsudku v lehote do 15
dní obec môže podať odvolanie a preto bude potrebné k sporu zaujať stanovisko a rozhodnúť sa, či sa
obec odvolá a v spore bude pokračovať alebo rozsudok nadobudne právoplatnosť a obec v zmysle
rozsudku navrhovateľovi uhradí určenú sumu.
Pre lepšie zorientovanie sa v spore, starosta poslancom ozrejmil mu známe skutočnosti, priebeh
a vývoj udalosti, ktoré predchádzali súdnemu sporu a samotný súdny spor.
Starosta ďalej uviedol, že poslanci ak majú záujem, môžu nazrieť do spisu týkajúceho sa súdneho
sporu, ktorý bude na Obecnom úrade v kancelárii starostu.

Zápisnica: 17. zasadnutie OZ
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Poslanci o ďalšom postupe nerozhodli. Rokovanie Obecného zastupiteľstva o prípade bude
pokračovať po písomnom doručení rozsudku.

Bod č. 4. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a pozornosť na zasadnutí.

V Markušovciach, 7.11.2012

Zapísala: Anna Galková

Overovatelia zápisnice:

František Kalafut

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

Peter Fulla

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

Michal Čuchran
starosta obce
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