Zápisnica
zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 17. júla 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Mgr. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková (prišla neskôr), Peter Fulla, Michal Gurčík,
Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut, Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala
Neprítomní: Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Lukáš Klučár, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka
Ing. Martina Ovčiariková, referent Obecného úradu
Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 21.00 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 a dal hlasovať o návrhu
programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Obecnom zastupiteľstve Obce
Markušovce (Peter Fulla)
5. Prerokovanie návrhu sobášiaceho
6. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2011
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce o verejnom poriadku na území
Obce Markušovce
8. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola príjmov a výdavkov za Materskú školu ZŠsMŠ
9. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola a analýza mzdových prostriedkov Obce
Markušovce
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0

Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Mgr. Moniku Hodnickú a Františka Kalafuta.
Bod č. 3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2011 bod 2
Uznesenie č. 42/2011
Uznesenie č. 68/2011
Uznesenie č. 86/2011

z 3.2.2011
z 10.3.2011
z 19.4.2011
z 4.8.2011

- v plnení
- platné
- v plnení
starosta navrhol uznesenie zrušiť pre nezáujem
o kúpu parkúrového materiálu.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 6, Za 5,
Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 117/2012
Uznesenie č. 98/2011
z 1.12.2011
- splnené
Uznesenie č. 99/2011
z 1.12.2011
- v plnení
Uznesenie č. 109/2012
z 26.4.2012
- splnené
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Uznesenie č. 110/2012
Uznesenie č. 111/2012
Uznesenie č. 112/2012
Uznesenie č. 113/2012
Uznesenie č. 114/2012
Uznesenie č. 115/2012
Uznesenie č. 116/2012

z 26.4.2012
z 26.4.2012
z 26.4.2012
z 26.4.2012
z 26.4.2012
z 26.4.2012
z 26.4.2012

- platné, trvalé
- splnené
- v plnení
- splnené
- platné
- splnené
- platné, trvalé

Bod č. 4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Obecnom zastupiteľstve Obce
Markušovce (Peter Fulla)
Starosta informoval poslancov, že Ing. Dutková 1.7.2012 nastúpila na post riaditeľky Základnej školy
s materskou školou v Markušovciach. Nakoľko táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca
obecného zastupiteľstva poslaneckého mandátu vzdala. Na uvoľnený post nastupuje náhradník
s najväčším počtom hlasov Peter Fulla. Následne Peter Fulla zložil a podpísal sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva Obce Markušovce.
Obecné zastupiteľstvo
- konštatuje, že nastúpený náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva Peter Fulla, zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
- vyhlasuje nastúpenie náhradníka Petra Fullu za poslanca Obecného zastupiteľstva v Markušovce
za uprázdnený mandát v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 118/2012

Bod č. 5. Prerokovanie návrhu sobášiaceho
Starosta obce ozrejmil poslancom, že vzdaním sa mandátu Ing. Ivetou Dutkovou, zanikla aj funkcia
sobášiaceho. Starosta navrhol, aby sobášiacou bola Mgr. Miriamma Farkalinová. Ďalšie návrhy zo
strany poslancov neboli.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 119/2012

Bod č. 6. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2011
Starosta obce na úvod k bodu rokovania uviedol, že plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie
Základnej školy s materskou školou za rok 20111 bol Obecnému úradu predložený neskoro a to len
mailom, oficiálne podpísaný do dnešného dňa nebol predložený. Upozornil, že v položkovom čerpaní
rozpočtu v príjmoch a výdajoch nie sú zahrnuté položky, ktoré boli nerozpočtované. Poslancom na
rokovaní bolo predložené plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou a nerozpočtované
príjmy a výdaje obce.
NA ZASADNUTIE PRIŠLA ALŽBETA FRANKOVÁ
Predsedkyňa finančnej komisie predniesla stanovisko komisie k záverečnému účtu.
Finančná komisia odporučila schváliť Záverečný účet Obce Markušovce pre rok 2011 s výhradami:
- Pripravovať priebežné zmeny rozpočtu obce a ZŠsMŠ počas roka
- Rozúčtovať nájom obecných nájomných bytov na réžiu, fond opráv a údržby a nájom
- Vysporiadať účtovné straty VHČ.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011 predniesla hlavná kontrolórka obce.
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
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Starosta obce poslancom vysvetlil a odôvodnil čerpanie prostriedkov v niektorých položkách rozpočtu
obce.
Starosta predložil návrh schváliť záverečný účet obce Markušovce a celoročné hospodárenie podľa
návrhu finančnej komisie s výhradou.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 120 bod 1/2012
Ďalej starosta predložil návrh schváliť použitie prebytku vo výške 69 275,76 EUR, zisteného podľa
ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu
rezervného fondu 100% prebytku vo výške 69 275,76 EUR
Hlasovanie č. 5:
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 120 bod 2/2012

Bod č. 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce o verejnom poriadku na
území Obce Markušovce
Starosta obce stručne oboznámil poslancov s návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ku ktorému
v pripomienkovom konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.
Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne pozmeňujúce návrhy predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 121/2012

Bod č. 8. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola príjmov a výdavkov za Materskú školu ZŠsMŠ
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra: Kontrola príjmov a výdavkov za Materskú školu ZŠsMŠ

Bod č. 9. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola a analýza mzdových prostriedkov Obce
Markušovce
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra: Kontrola a analýza mzdových prostriedkov Obce Markušovce

Bod č. 10. Interpelácie poslancov
Poslanci interpelovali pohyb psov na ulici SNP, výmenu sporákov v bytovkách na ul. Školská, realizáciu
oplotenia cintorína, opravu cesty na Komenského ulici, mláku a zlý stav štátnej cesty na Michalskej
ulici, web stránku obce, problémy s tlakom vody na ul. sv. J. Nepomuckého v časti „Čepanovce“,
maľovanie fasády domu smútku.
Starosta:
- požiadal poslancov, aby upozorňovali a vplývali na občanov, aby svojich psov zatvárali
a neumožňovali psom voľný pohyb po ulici, nakoľko odchyt je drahý
- výmena sporákov v obecných bytoch sa uskutoční, v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky
- oplotenie cintorína v týchto dňoch má byť dodané a začneme s prácami svojpomocne
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- práce na oprave cesty na Komenského ulici a na Brezovej ulici pripravujeme, v tomto období
konzultujeme technické riešenia.
- mláka na Michalskej ulici pri p. Baldovskému by mala byť riešená v projekte na opravu štátnej cesty,
ktorú pripravuje Košický samosprávny kraj. Obec tento problém pripomienkovala v projektovej
dokumentácii.
- oživením, rekonštrukciou web stránky sa budeme zaoberať
- vodovod v časti „Čepanovce“ je zanesený a nepoznáme riešenie na zlepšenie stavu. Problém vyrieši
asi iba výmena vodovodného potrubia.
- k maľovaniu domu smútku – uvidíme ako časove zvládneme ostatné plánované práce v obci. Na
dome smútku je potrebná dôkladnejšia údržba vrátane výmeny okien.
- starosta poslancom podal informáciu o stave rekonštrukcie a financovania Zdravotného strediska.
Dodávateľ práce na stavbe ukončil a odovzdal obci.

Bod č. 11. Diskusia
 Starosta informoval, že mailovou poštou obec zasiela poslancom niektoré materiály, s ktorými
považuje za potrebné oboznámiť ich, a očakáva od poslancov k jednotlivým témam ich názory a
diskusiu. V posledných dňoch poslancom bola zaslaná architektonická štúdia kultúrneho domu,
výkresy z dokumentácie k revitalizácii verejných priestranstiev a list odporúčaní audítorky po
realizácií auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2011. Ak poslanci majú záujem môžu
nahliadnuť do kompletnej dokumentácie, spisov na obecnom úrade.
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy s Materskou školou o odsúhlasenie
zmeny školského úradu. Uviedol, že t. č. základná škola patrí pod školský úrad v Poráči a záujmom
školy je prechod pod Školský úrad v Spišskej Novej Vsi. Poslanci predbežne so zmenou súhlasili.
 Starosta ďalej uviedol, že problematickou budovou v obci je bývala škôlka na Odorínskej ceste.
Budova je v dezolátnom stave. Komunitné centrum sa realizovať nebude, nakoľko sa zmenili
podmienky realizácie takýchto aktivít. Zo strany občianskeho združenia ROMA Markušovce bola na
obecný úrad podaná žiadosť o prenájom uvedených nebytových priestorov v ktorých združenie
chce aktívne pracovať a vyvíjať svoju činnosť. Starosta túto problematiku nechal na diskusiu
poslancom a žiadosť obecné zastupiteľstvo bude prejednávať na najbližšom zasadnutí.
 Poslanci v diskusií sa zaujímali o uvažovanej a pripravovanej oprave bývalého kultúrneho domu.
Starosta im podal informáciu o predstave postupu prác a využitia priestorov.

Bod č. 12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.



Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 15. zasadnutí dňa 17. 7. 2012
vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra: Kontrola príjmov a výdavkov za Materskú školu ZŠsMŠ
- správu hlavného kontrolóra: Kontrola a analýza mzdových prostriedkov Obce Markušovce
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UZNESENIA
zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 17. 7. 2012

Uznesenie číslo 117/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
ruší

uznesenie č. 86 z 4.8.2011

Uznesenie číslo 118/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
1. konštatuje, že
nastúpený náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva Peter Fulla, zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Petra Fullu za poslanca Obecného zastupiteľstva v Markušovce za
uprázdnený mandát v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov

Uznesenie číslo 119/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce
schvaľuje
pre volebné obdobie 2010 - 2014 sobášiacu Mgr. Miriamu Farkalinovú

Uznesenie číslo 120/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
1. Záverečný účet obce Markušovce, ktorý tvorí prílohu uznesenia a celoročné hospodárenie
s výhradou:
- pripravovať priebežne zmeny rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou počas roka
- rozúčtovať nájom obecných nájomných bytov na: réžiu, fond opráv a údržby, nájom
- vysporiadať účtovné straty VHČ
2. použitie prebytku vo výške 69 275,76 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu 100% prebytku vo
výške 69 275,76

Uznesenie číslo 121/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
uznáša sa a schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce
Markušovce

V Markušovciach, 24. 7. 2012

Zapísala: Anna Galková
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Monika Hodnická

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

František Kalafut

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

Michal Čuchran
starosta obce
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