Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 26. apríla 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Ing. Iveta Dutková, Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr.
Monika Hodnická, Mgr. Peter Haragoš, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Ing. Radovan
Rimbala
Neprítomní: Michal Kozák, Peter Tarbaj
Ďalší prítomní: Ing. Martina Ovčiariková, účtovníčka obecného úradu
Ing. Frntiška Šteinerová, hlavná kontrolórka
Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 20.45 hod.
Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí je prítomných 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je 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. Návrh opatrení na vysporiadanie inventarizačných rozdielov z ročnej inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2011
5. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce
6. Zámena pozemkov Obec Markušovce – Rudohorská investičná spoločnosť a.s.
7. Návrh na odpredaj majetku Obce Markušovce
8. Žiadosť o vrátenie nehnuteľnosti vydržaním
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti
10. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2011
11. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Markušovce
a povinností spojených so správou majetku obce
12. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola plnenia rozpočtu Obce Markušovce
13. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola verejného obstarania Obce Markušovce
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie č. 1:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnic
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Mgr. Lukáša Klučára a Františka Kalafuta.
Bod č. 3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2011 bod 2
Uznesenie č. 31/2011
Uznesenie č. 42/2011
Uznesenie č. 46/2011
Uznesenie č. 68/2011
Uznesenie č. 86/2011

z 3.2.2011
z 3.2.2011
z 10.3.2011
z 29.3.2011
z 19.4.2011
z 4. 8.2011

- v plnení
- splnené
- platné
- splnené
- v plnení
- v plnení

Zápisnica: 13. zasadnutie OZ
Dňa 26.4.2012

Uznesenie č. 87/2011
z 4. 8.2011
- splnené, platné
Uznesenie č. 98/2011
z 1.12.2011 - v plnení
Uznesenie č. 99/2011
z 1.12.2011 - v plnení
Uznesenie č. 103/2011 bod 1 z 1.12.2011 - splnené, platné
Uznesenie č. 106
z 13.3.2012 - splnené, platné
Uznesenie č. 107
z 13.3.2012 - splnené, platné
Obecné zastupiteľstvo kontrolu uznesení vzalo na vedomie.
Starosta obce na rokovaní privítal MUDr. Beátu Hrebenárová, ktorá požiadala o vystúpenie na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta dal hlasovať o udelení slova MUDr. Hrebenárovej.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Starosta pred odovzdaním slova MUDr. Hrebenárovej poslancom vysvetlil, že obec pripravila dodatok
k nájomnej zmluve na nebytové priestory na zrekonštruovanom zdravotnom stredisku, v ktorom na
základe požiadaviek poslancov a občanov je zahrnutá požiadavka poskytovania zdravotnej
starostlivosti lekárom 5 dní v týždni a v zmysle platného cenníka Obce Markušovce upravená výška
nájmu z doterajších 6,64 €/m2 na 8 €/m2. MUDr. Hrebenárová vo svojom vystúpení uviedla, že výška
nájmu 8 € nie je až tak vysoká, ale nakoľko ambulancia má málo pacientov je to podstatný nárast
výdavkov a takýto nájom nemôže akceptovať. Obvod je prestarlý a väčšina občanov chodí k iným
lekárom. Poskytovať ambulantnú starostlivosť 5 dní v týždni nie je reálne pre nedostatok pacientov.
Z dôvodu zmeny v odmeňovaní zdravotných sestier jednu zdravotnú prepustila a už nebude možne
počas týždňa zabezpečiť, ako doposiaľ, prítomnosť zdravotnej sestry na ambulancii. V Markušovciach
bude ordinovať len jeden deň v týždni a je ochotná vyhradiť si v prípade potreby ešte aj niektorý iný
deň, ale len podľa potreby.
Poslanci k uvedenej problematike uviedli, že tým, že ambulantná starostlivosť nie je zabezpečená 5
dní v týždni pacienti vyhľadávajú iných lekárov. Občania sa obracajú na nich s požiadavkou
zabezpečenia 5 dňovej ambulantnej starostlivosti v obci, nakoľko pri akútnej chorobe lekár
v ambulancii nieje a práve vtedy musia cestovať do Spišskej Novej Vsi. A keďže lekár neordinuje na
jednom mieste musia si zisťovať kde práve ordinuje a z toho dôvodu si vyberajú iných lekárov, ktorí
ordinujú v jednej ambulancii 5 dní v týždni.
Starosta problematiku nájmu ambulancie lekára pre dospelých po diskusii ukončil a poďakoval MUDr.
Hrebenárovej za vystúpenie.
Bod č. 4.

Návrh opatrení na vysporiadanie inventarizačných rozdielov z ročnej inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2011
Starosta uviedol, že poslancom v materiáloch na zasadnutie boli zaslaní výsledky inventarizácie
skutočného stavu majetku, záväzkov s účtovným stavom s návrhom opatrení na vysporiadanie
inventarizačných rozdielov.
Účtovníčka Obecného úradu poslancom ozrejmila, že v inventarizácií sa objavili chyby z minulosti,
nakoľko inventarizácie sa nerobili v súlade so zákonom o účtovníctve a boli nedostatky v zaraďovaní
majetku.
Starosta dal hlasovať, za prijatie opatrení na vysporiadanie inventarizačných rozdielov z ročnej
invetarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2011.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 109
Bod č. 5.
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce
Starosta vysvetlil poslancom, že zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Školská 16
Markušovce obecné zastupiteľstvo prejednávalo na 9. zasadnutí. Požiadavky poslancov na doplnenie
listiny boli zapracované do návrhu zriaďovacej listiny.
Poslanci nepredložili žiadné návrhy na doplnenie a pozmenenie návrhu zriaďovacej listiny.
Starosta dal o schválení zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce
hlasovať.
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Hlasovanie č. 4:

Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0

Uznesenie č. 110

Bod č. 6.
Zámena pozemkov Obec Markušovce – Rudohorská investičná spoločnosť a.s.
Starosta oboznámil poslancov, že Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 1. 12. 2011, uznesením
číslo 97/2011, schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Markušovce, zapísaných na LV 1, parcely C-KN 2975, zast.pl., o výmere 42 m2 a
parcely C-KN 2976/2, zast.pl., o výmere 20 m2 za nehnuteľnosť vo vlastníctve Rudohorskej investičnej
spoločnosti, a.s., Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves, zapísanú na LV č. 1285 ako parcela C-KN 2932/5,
zast.pl., o výmere 72 m2, ako prípad osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky sa nachádzajú vo
vnútri pozemku druhého vlastníka a zámenou sa odstráni neprístupnosť pozemku. Zámer prevodu
nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bol zverejnený na úradnej tabuli a web
stránke obce v období od 14.12.2011 do 29.12.2011. Starosta odporučil poslancom zámenu
pozemkov schváliť.
Pripomienky zo strany poslancov k návrhu neboli, starosta o návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 111
Bod č. 7.
Návrh na odpredaj majetku Obce Markušovce
Starosta poslancov oboznámil so žiadosťou Mgr. Maroša Leška a Ing. Nadeždy Leškovej, bytom
Markušovce, Odorínska cesta 61/13, ktorí požiadali o odpredaj schátralej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na ul. Odorínska cesta č. 15, súp. č. 46, s príslušnou časťou pozemku par.č. 309/1
v kat. území obce Markušovce a zvyškami k nej patriacej hospodárskej budovy, ktoré sú vo
vlastníctve obce Markušovce, zapísané na LV 1. Ďalej uviedol, že budova a pozemok je vo vlastníctve
obce a budova je ozaj schátrala a v zlom technickom stave. Dom neoprávnene obývajú tri rodiny,
ktoré nemajú nájomné zmluvy. Starosta odporučil, nehnuteľnosť budovu odpredať žiadateľom za
symbolickú cenu 10 € a pozemok za cenu v zmysle cenníka 4 €/m2 a pri predaji použiť prípad
osobitného zreteľa.
Poslanci v diskusii k bodu sa informovali čo bude s obyvateľmi domu. Starosta vysvetlil, že
s obyvateľmi sa bude musieť vysporiadať kupujúci.
Starosta predložil návrh poslancom schváliť odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľného majetku Obce Markušovce, zapísaného na LV 1 v kat. území Markušovce, a to parcely
KN C 315, zast. plochy a nádvoria o výmere 350 m2, časť parcely KN C 309/1, zast. plochy a nádvoria
o výmere 8717 m2 a to novovytvorenú parcelu o výmere najviac 350 m2, ktorá bude upresnená
geometrickým plánom a stavby súp. č. 46 na parcele KN C 315, druh stavby rodinný dom pre Mgr.
Maroša Lešku a Ing. Nadeždu Leškovú, Odorínska cesta 13, Markušovce z dôvodu, že ide
o bezprostredne priľahlý pozemok a stavbu k nehnuteľnosti v ich vlastníctve, zlý technický stav
nehnuteľnosti poškodzuje ich majetok, vážne ohrozuje život a zdravie ľudí pohybujúcich sa v jej
blízkosti a majetkoprávnym vysporiadaním do svojho vlastníctva si zabezpečia možnosť odstránenia
nevyhovujúceho stavu predmetnej nehnuteľnosti. Kúpna cena pozemku je 4,00 €/m2 a stavby 10,00
€. Kupujúci hradia náklady za vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady s prevodom
nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 6: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 112
Bod č. 8.
Žiadosť o vrátenie nehnuteľnosti vydržaním
Starosta informoval poslancov o žiadosti pasienkovej spoločnosti pozemkové spoločenstvo Oľšo –
Markušovce o vrátenie pozemkov, parciel C-KN 3483/2, zast.pl., 835 m2, C-KN 3483/1, t.t.p., 9552 m2
a CK-N 3456/1, t.t.p., 3295 m2 formou vydania súhlasu na vydržanie. Starosta uviedol, že v tomto
čase sa spracováva dodatok k územnému plánu. Sú požiadavky aj zo strany bývalých obyvateľov časti
Olšo aj zo strany Matejoviec nad Hornádom, aby sa v uvedenej lokalite vytvoril stavebný obvod. Ak
by sa stavebný obvod vytvoril vzniká požiadavka na občiansku vybavenosť, inžinierske siete, ktoré
zabezpečuje obec. Obec v danej lokalite nevlastní iné pozemky okrem pozemkov, ktoré sú
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predmetom žiadosti pasienkovej spoločnosti. Na základe uvedeného starosta neodporučil obecnému
zastupiteľstvu, aby vydalo súhlas na vydržanie.
Poslanci v diskusii poukázali na skutočnosť, že pasienková spoločnosť nemá doriešenú právnu
subjektivitu resp. vyriešené podiely vlastníkov v spoločnosti. Ak by zastupiteľstvo schválilo ich
žiadosť, k prevodu by na správe katastra nedošlo, nakoľko spoločenstvo nemá vyjasnené podiely.
Tiež poukázali na skutočnosť, že nevyužili možnosť vrátenia nehnuteľnosti v reštitúcii. Vyjadrili názor,
že obec pozemky bude potrebovať na vybudovanie infraštruktúry.
Starosta predložil návrh na hlasovanie, o zamietnutí žiadosti pozemkového spoločenstva Oľšo –
Markušovce o vrátenie nehnuteľnosti vydržaním
Hlasovanie č. 7:
Prítomní 9, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 2
Uznesenie č. 113
Bod č. 9.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti.
Poslanci k návrhu plánu kontrolnej činnosti nemali pripomienky a návrhy.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0

Uznesenie č. 114

Bod č. 10. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2011
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2011
Bod č. 11.

Správa hlavného kontrolóra – Kontrola zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Markušovce
a povinností spojených so správou majetku obce
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra – Kontrola zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Markušovce a povinností
spojených so správou majetku obce
Bod č. 12. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola plnenia rozpočtu Obce Markušovce
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra – Kontrola plnenia rozpočtu Obce Markušovce
Bod č. 13. Správa hlavného kontrolóra – Kontrola verejného obstarania Obce Markušovce
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra – Kontrola verejného obstarania Obce Markušovce
Bod č. 14. Interpelácie poslancov
Poslanci žiadali opravu cesty pri cintoríne (ulica SNP – Komenského), výjazd z Bystrej na Michalskú
ulicu. Požadovali informáciu vo veci opravy štátnej cesty, aké opatrenia sa robia na zamedzenie
kúpania sa v centre obce, aké protipovodňové opatrenia sa plánujú a či sa neuvažuje s výstavbou
protipovodňové múra na ul. Pod horou. Taktiež požadovali zvýšený počet hliadok polície pri dome
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smútku, najmä v piatok a sobotu večer a či sa neuvažuje so zriadením obecnej polície. Upozornili na
vytváranie skládky na Hornádskej ulici ako následok odstránenia kontajnerov z Michalskej ul.
Starosta na interpelácie poslancov starosta odpovedal, že úsek okolo cintorína bude opravený. Vo
veci opravy štátnej cesty nie je nič nové, výzva na opravy ciest doposiaľ nebola vypísaná. Kúpanie
v centre obce je problematické, starosta požiadal poslancov o predloženie návrhov na riešenie
situácie. So zriadením obecnej polície sa neplánuje. S výstavbou protipovodňového múra na ulici Pod
horou sa neuvažuje, problematiku veľkých vôd by múr nevyriešil, cesta je na súkromných pozemkoch.
Bod č. 15. Diskusia
Starosta obce predložil poslancom na diskusiu zmluvu o vzájomnej spolupráci pri implementácii
predagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorú
predložil na podpis riaditeľ Základnej školy. Požiadal poslancov, aby vyjadrili svoj názor k zmluve
z dôvodu, že v minulosti zo strany vedenia školy bolo tlmočené, že obec pri realizácii projektu nebude
mať žiadne záväzky, povinnosti a celý bude realizovaný len vo vzťahu škola a metodické pedagogické
centrum Prešov. Poslanci k predmetnej zmluve nezaujali stanovisko.
Poslanci v diskusii upozornili na chybný zápis v poslednej zápisnici a na dodržiavanie rokovacieho
poriadku t.j. včasnosť vyhotovenia a podpísania zápisnice.
Starosta sa vrátil k vystúpeniu MUDr Hrebenárovej. Uviedol, že je potrebné aby poslanci zaujali
stanovisko, či pristúpime na požiadavky Hrebenárovej (znížiť určené nájomne a súhlasiť s
ordinovaním jeden deň v týždni prípadne podľa potreby ešte hodinu dve ďalší deň). Poslanci
s požiadavkami nesúhlasili a neodporúčali dodatok za týchto podmienok podpísať. Na základe
diskusie poslancov a požiadaviek na ukončenie nájmu starosta predložil návrh na hlasovanie o
rozviazaní nájomného vzťahu s MUDr. Hrebenárovej výpoveďou z nájmu bez udania dôvodu.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1
Uznesenie č. 115
Bod č. 16. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.



Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 13. zasadnutí dňa 26. 4. 2012
vzalo na vedomie:
1. Kontrolu uznesení
2. Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2011
3. Správu hlavného kontrolóra – Kontrola zriaďovacej listiny ZŠsMŠ Markušovce

a povinností spojených so správou majetku obce
4. Správu hlavného kontrolóra – Kontrola plnenia rozpočtu Obce Markušovce
5. Správu hlavného kontrolóra – Kontrola verejného obstarania Obce Markušovce
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UZNESENIA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 26. 4. 2012
Uznesenie číslo 109/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

opatrenia na vysporiadanie inventarizačných rozdielov z ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2011
Opatrenia tvoria prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 110/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 111/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Markušovce, zapísaných na LV 1, kat. územia
Markušovce, v podiele 1/1, parcely C-KN 2975, zast.pl., o výmere 42 m2 a parcely C-KN
2976/2, zast.pl., o výmere 20 m2 bezodplatne za nehnuteľnosť vo vlastníctve Rudohorskej
investičnej spoločnosti, a.s., Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č. 1285,
v podiele 1/1, kat. územia Markušovce, parcelu 2932/5, zast.pl., o výmere 72 m2
Uznesenie č. 112/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku Obce
Markušovce, zapísaného na LV 1 v kat. území Markušovce, a to parcely KN C 315, zast.
plochy a nádvoria o výmere 350 m2, časť parcely KN C 309/1, zast. plochy a nádvoria
o výmere 8717 m2 a to novovytvorenú parcelu o výmere najviac 350 m2, ktorá bude
upresnená geometrickým plánom a stavby súp. č. 46 na parcele KN C 315, druh stavby
rodinný dom pre Mgr. Maroša Lešku a Ing. Nadeždu Leškovú, Odorínska cesta 13,
Markušovce z dôvodu, že ide o bezprostredne priľahlý pozemok a stavbu k nehnuteľnosti
v ich vlastníctve, zlý technický stav nehnuteľnosti poškodzuje ich majetok, vážne ohrozuje
život a zdravie ľudí pohybujúcich sa v jej blízkosti a majetkoprávnym vysporiadaním do
svojho vlastníctva si zabezpečia možnosť odstránenia nevyhovujúceho stavu predmetnej
nehnuteľnosti. Kúpna cena pozemku je 4,00 €/m2 a stavby 10,00 €. Kupujúci hradia náklady
za vyhotovenie geometrického plánu ako aj náklady s prevodom nehnuteľnosti.
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Uznesenie č. 113/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
zamieta

žiadosť Pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Oľšo – Markušovce o vrátenie
nehnuteľnosti vydržaním
Uznesenie č. 114/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie šiestich mesiacov.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tvorí prílohu uznesenia.

Uznesenie č. 115/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
rozviazanie nájomného vzťahu na nebytové priestory na Zdravotnom stredisku v Markušovciach
s MUDr. Beátou Hrebenárovou formou výpovede bez udania dôvodu

V Markušovciach, 3. mája 2012
Zapísala: Anna Galková
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Lukáš Klučár

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

František Kalafut

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

Michal Čuchran
starosta obce
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