Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce,
konaného dňa 13. marca 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní:
Starosta obce: Michal Čuchran
Poslanci: Ing. Iveta Dutková, Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková (došla neskôr), Michal
Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár, Ing. Radovan Rimbala,
Peter Tarbaj (došiel neskôr)
Neprítomní: Mgr, Monika Hodnická, Michal Kozák
Ďalší prítomní: RNDr. Peter Dolíhal, riaditeľ ZŠsMŠ
Ing. Martina Ovčiariková
Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka
Anna Galková, zapisovateľka
Začiatok: 16.00 hod.
Koniec: 20.40 hod.
Bod č. 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.
Na zasadnutí privítal riaditeľa Základnej školy s materskou školou Markušovce, RNDr. Petra Dolíhala,
Prítomným predniesol návrh programu uvedený v pozvánke a dal hlasovať o návrhu programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočet Obce Markušovce na rok 2012 - 2014
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Ing. Ivetu Dutkovú a Ing. Radovna Rimbalu.
Bod č. 3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2011 bod 2
Uznesenie č. 42/2011
Uznesenie č. 68/2011
Uznesenie č. 86/2011
Uznesenie č. 87/2011
Uznesenie č. 93/2011
Uznesenie č. 94/2011
Uznesenie č. 95/2011
Uznesenie č. 96/2011
Uznesenie č. 97/2011
Uznesenie č. 98/2011
Uznesenie č. 99/2011
Uznesenie č. 101/2011
Uznesenie č. 102/2011 bod 1
Uznesenie č. 102/2011 bod 2
Uznesenie č. 103/2011 bod 1
Uznesenie č. 103/2011 bod 2

z 3.2.2011
z 10.3.2011
z 19.4.2011
z 4. 8.2011
z 4. 8.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011

– v plnení
– platné
- v plnení
- v plnení
- v plnení
- splnené
- platné, splnené
- platné, splnené
- platné, splnené
- splnené
- v plnení
- v plnení
- platné
- splnené
- splnené
- platné, splnené
- splnené

Zápisnica: 12. zasadnutie OZ
Dňa 13.3.2012

Uznesenie č. 103/2011 bod 3
Uznesenie č. 104/2011 bod 1
Uznesenie č. 104/2011 bod 2
Uznesenie č. 105/2011

z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011
z 1.12.2011

- splnené
- splnené
- splnené
- platné, splnené

Bod č. 4. Rozpočet Obce Markušovce za rok 2012-2014
Starosta otvoril diskusiu k rozpočtu školy.
NA ZASADNUTIE PRIŠLI ALŽBETA FRANKOVÁ A PETER TRBAJ
• Ing. Iveta Dutková uviedla, že na Rade školy boli informovaní o počte zriadených oddelení
a rozsahu hodín školského klubu detí. Poznamenala, že suma uvedená v rozpočte na školský klub detí
je vyššia ako je potrebné.
• Riaditeľ školy vysvetlil, že pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo s rozsahom hodín 150, ale vzhľadom
na priestorové a časové možnosti došlo k redukcii na hodín 100 t.j. 10 hod mesačne na štandardne
činnosti a 20 hodín na celodenné výlety, resp. exkurzie. Čerpanie finančných prostriedkov bude
limitované len reálne odpracovanými hodinami.
• Starosta obce sa informoval, či v položke odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pri
školskom klube detí dôjde k úspore a nakoľko školský klub detí pracuje skoro tri mesiaci, aké sú
skúsenosti s fungovaním školského klubu, koľko detí navštevuje klub a tiež, že poslanci mali záujem
oboznámiť sa s harmonogramom kedy, v ktorej triede a ktoré oddelenie školského klubu pracuje, aby
sa mohli pozrieť a oboznámiť s činnosťou klubu.
• Riaditeľ školy vysvetlil, že presne nevie vyčísliť čerpanie hodín na výlety, ale k úspore v položke
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pri školskom klube dôjde. Uviedol, že v kluboch sú celé
triedy. Pri tomto systéme práce detí v kluboch sa určite mení vzťah detí k učiteľovi. Záujem o aktivity
v klube je nespochybniteľný na I. stupni. Na II. stupni minimálne polovica triedy sa rada zapája do
aktivít. Jedným z motivujúcich faktorov je možnosť pohybu v inom prostredí ako doma.
• Starosta obce sa tiež informoval, či pri takto rozsiahlej činnosti, nemá škola priestorové problémy.
• Riaditeľ školy uviedol, že pri I. stupni pre ročníky 0 až 4 sú limity počtu hodín nízke, lebo aktivity
školského klubu sú prevažne na začiatku, alebo konci vyučovania. Popoludní sú voľné všetky triedy II.
stupňa a odborné učebne. Tretiaci a štvrtáci využívajú aj odborne učebne.
• Bc. Miriama Farkalinová uviedla, že dlhodobo v škôlke je avizovaná výstavba detského ihriska pre
deti v škôlke, niekoľko rokov sa o tom rozpráva, ale v rozpočte na detské ihrisko nie sú vyčlenené
finančné prostriedky.
• Starosta obce vysvetlil, že je dosť možné, že v rozpočte školy a obce sa nejaké finančné
prostriedky v priebehu roka uvoľnia a môže dôjsť k zmene rozpočtu a realizácii detského ihriska, resp.
aj uvažovanej ľadovej plochy.
• Alžbeta Franková sa informovala, ako sa riešia kapacitné problémy, nakoľko sa v škole zvyšuje
počet žiakov.
• Riaditeľ školy uviedol, že krajský školský úrad na podnet ministerstva školstva koncom minulého
roka robil prieskum zmennosti na základnej škole. Špeciálnej škole navýšil prostriedky na
dobudovanie tried, kde sa zmennosť odstráni a tiež sa uvoľní budova špeciálnej školy na Michalskej
ulici (Karolovec), ktorá by mala slúžiť pre potreby základnej školy. Tento zámer potvrdila aj p.
Kadlečíková z ministerstva školstva sekcie regionálneho školstva.
• Mgr. Peter Haragoš poznamenal, že v návrhu rozpočtu školy je čiastka 6000 € na opravu
bleskozvodov. Nakoľko je škola po rekonštrukcií ako mohla byť skolaudovaná bez bleskozvodov a bez
revízie.
• Riaditeľ školy uviedol, že bleskozvody boli zrealizované ale nemá k ním revízie.
• Ing. Iveta Dutková sa informovala, ako sa bude využívať plánovaný nákup mikroskopu
s kamerovým snímačom a či by nebolo lepšie nakúpiť deťom knihy.
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• Riaditeľ školy vysvetlil, že mikroskop je určený do bio laboratória a na knihy v rozpočte je
dostatok financií. Ďalej k rozpočtu vysvetlil, že v rozpočte je plánované dovybavenie kuchyne na
základe podnetu hygieny, v materskej škole dovybavenie hračkami a skrinkovými zostavami do tried
a umyvární, v telocvični výmera palubovky a kompletné osvetlenie telocvične.
Nakoľko k rozpočtu školy na p. riaditeľa školy neboli ďalšie dotazy starosta obce riaditeľovi školy
RNDr. Petrovi Dolíhalovi poďakoval za vysvetlenia k rozpočtu školy.
• Michal Gurčík, Mgr. Lukáš Klučár, Mgr. Peter Haragoš, Alžbeta Franková navrhli rozpočet školy
v položke 637 027 na školský klub detí krátiť o 3000 € na sumu 11580 €.
• Hlavná kontrolórka odporučila položku na odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce pre školský
klub upraviť a počas roka v prípade potreby rozpočet upraviť.
Starosta dal hlasovať o návrhu v rozpočte školy položku 637 027 znížiť o 3000 €.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Ďalšie návrhy na úpravu návrhu rozpočtu školy neboli , starosta dal hlasovať kto je za prijatie návrhu
rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 16, Markušovce s úpravou vo výdavkovej časti,
Školský klub detí, v položke 637 027 – odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce na 11580 €, t.j.
v programe Vzdelávanie, Školský klub detí – prevádzka bežné výdavky úprava na 17050 €
a v príjmovej časti v programe Vzdelávanie, Školské zariadenia – transfer zriaďovateľa – originálne
kompetencie s úpravou na 175612 € .
Hlasovanie č. 3:
Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 106
• Starosta obce udelil slovo predsedníčke finančnej komisie Ing. Martine Ovčiarikovej, aby
predniesla stanovisko komisie k rozpočtu obce, ktorá konštatovala, že rozpočet obce je v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila Obecnému zastupiteľstvu
v Markušovciach schváliť rozpočet obce Markušovce pre rok 2012.
• Starosta požiadal hlavnú kontrolórku o prednesenie stanoviska k návrhu rozpočtu obce.
• Hlavná kontrolórka predniesla poslancom stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012. Návrh rozpočtu doporučila
schváliť.
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. LUKÁŠ KLUČÁR
• Starosta obce poslancom bližšie vysvetlil niektoré položky návrhu rozpočtu obce
Výdavky verejnej správy
- položka 637005-advokátske, právne služby – výdavok je rozpočtovaný na právne zastupovanie
v súdnom spore s fi Format, ktorý stále prebieha,
- položka 637012-nemajetková ujma, rezerva firma Format – rezerva je určená na súdny spor obce,
výdavok je viazaný na výsledok súdneho sporu,
- položka 637012-poplatky - regres Kooperativa – jedná sa o regres poisťovni, ktorý máme zaplatiť
za spôsobenú škodu vozidlom Alfa, v predchádzajúcom volebnom období, na inom vozidle. Obec
požiadala poisťovňu o zmiernenie náhrady škody nakoľko obci bola predpísaná náhrada
v maximálne výške. Na žiadosť obce o zmiernenie náhrady doposiaľ poisťovňa neodpovedala a ani
na urgencie zatiaľ nereagovala.
- položka 642001-príspevky podľa VZN č. 1/2006 – vychádzajúc z minulého roka v rozpočte sú
rezervované prostriedky pre TJ Slovan, požiarnikov, biatlon, časopis POKOJ a DOBRO a eRKO aj
keď do dnešného dňa bola predložená len žiadosť futbalistov. Rozpočtované čiastky oproti roku
2011 sú ponížene o 10 %, okrem finančných prostriedkov na vydávanie farského časopisu na ktorý
je naplánované 700 €. Starosta odporučil tieto čiastky schváliť aj keď zatiaľ nie sú podané žiadosti.
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Poskytnutie týchto prostriedkov bude viazané na podanie riadnej žiadosti s uvedením účelu
čerpania.
Ostatné kultúrne služby – pre organizácie pôsobiace v obci súbor Markušovčan, zväz zdravotne
postihnutých, jednotu dôchodcov je naplánovaná čiastka po 300 €, ktorá je určená na schôdzkovú
činnosť, resp. výlety. Po predložení dokladov výdavky do rozpočtovanej výšky budú preplatené.
Kapitálové výdavky
- bývalý Kultúrny dom – v rámci revitalizácie centrálnej časti sa spracuje dokumentácia na
rekonštrukciu budovy, s tým, že budova bude postupne opravovaná
- ulica Brezova – v tejto sume je rozpočtovaná len pokladka poslednej vrstvy asfaltu na cestu, ktorá
sa opravovala v roku 2010
- Územný plán – rozpočtované sú náklady vo výške 14000 € z vlastných zdrojov. Obec požiadala o
dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Schvaľovací proces územného
plánu je rozpracovaný, prvé prerokovania by mali byť v priebehu mesiaca.
- Verejné priestranstvo–revitalizácia – rozpočtovaná čiastka 10600 € je určená na projektovú
dokumentáciu, ktorá sa spracováva.
Bežné výdavky
- oprava domu smútku - do tejto položky je zahrnutá oprava oplotenia, fasády, travertínu a pod.
Starosta ďalej navrhol návrh rozpočtu doplniť
vo výdavkovej časti
v ostatných kultúrnych službách o položku
- AVITUR –
+ 500 €
- OOCR SPIŠ + 200 €
- projekt „BOCIAN“
+ 20000 €
k položke vysvetlil, že štúdia na rekonštrukciu budovy Bocian
a priľahlé budovy je spracovaná. Na základe zmluvy
z predchádzajúceho volebného obdobia je rozpracovaný
projekt, ktorý je pred dokončením a je potrebné ho zaplatiť
a výdavky verejnej správy upraviť v položke
- nemajetková ujma – rezerva firma Format
- 17700 €
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ
• Alžebeta Franková uviedla, že v rozpočte sú určené prostriedky na cesty, ale tiež by bolo dobre
urobiť cestu v oblúku medzi ulicou Komenského a SNP pri cintoríne. Stav cesty je katastrofálny.
• Starosta obce reagoval, že rozpočet by ponechal v navrhovanom stave a podľa vývoja situácie
v priebehu polroka by sme sa k tomu vrátili. Možno, ak sa bude robiť Brezová ulica, podarí sa
zrealizovať aj úsek v oblúku SNP-Komenského.
• Alžbeta Franková navrhla, aby pri realizácii prác na Dome smútku a cintoríne sa začalo chodníkom
pri cintoríne
• starosta obce uviedol, že v rozpočte sa s chodníkom okolo cintorína neuvažuje
• Alžbeta Franková konštatovala, že na budovu bývalého kultúrneho domu je rozpočtované 40 tis.
€, ale nie známe, aký bude mať budova vzhľad a koľko bude celková oprava vyžadovať finačných
prostriedkov
• Starosta obce uviedol, že suma na opravu budovy zatiaľ nie je známa. Ak tento rozpočet bude
schválený spracuje sa dokumentácia a začalo by sa s opravou strechy, ktorá sa musí urobiť ako prvá.
Práce, ktoré bude možné, obec zrealizuje vo vlastnej réžií.
• Alžbeta Franková sa informovala na čo sú určené výdavky v položke miestny rozhlas, rozhlasova
ústredňa vo výške 2 tis. €.
• starosta obce vysvetlil, že v obci sú dva druhy miestneho rozhlasu, drôtový a bezdrôtový rozhlas.
Zámer je v celej obci urobiť bezdrôtové ozvučenie. Obec dvakrát požiadala o dotáciu úrad vlády,
neuspeli sme. Ďalšia žiadosť je adresovaná na ministerstvo financií. Dotácie ministerstvo môže
poskytnúť do výšky 13 500 €.
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• Ing . Iveta Dutková navrhla zvýšiť príspevok podľa VZN č. 1/2006 pre eRKO o 200 €.
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL ING. RADOVAN RIMBALA
Po diskusii návrh rozpočtu v položke príspevok pre eRKO bol upravený na 300 €, a položka
v ostatných kultúrnych službách – Ostatné kultúrne akcie podporované obcou bola ponížená z 1000 €
na 900 €.
Ďalšie pripomienky, pozmeňujúce návrhy neboli predložené.
Starosta obce dal hlasovať o rozpočte obce Markušovce na rok 2012 tak ako bol predložený na
rokovanie so zmenou v položkách
- výdavky bežné ZŠsMŠ – originálne kompetencie
- 3000,00 €
- Avitur (nová položka)
+ 500,00 €
- OO CR SPIŠ (nová položka)
+ 200,00 €
- projekt „BOCIAN“
+ 20000,00 €
- nemajetková ujma – rezerva firma FORMAT
- 17700,00 €
- príspevok pre eRKO
+ 100,00 €
- ostatné kultúrne akcie podporované obcou
- 100,00 €
Hlasovanie č. 4:
Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 107
Starosta obce ďalej predložil na hlasovanie návrh, kto je za schválenie, aby starosta obce v zmysle
zákona o obecnom zriadení mal právomoc upravovať schválený rozpočet na rok 2012 o 10 %
v priebehu celého rozpočtového roka rozpočtovým opatrením len v zmysle § 14, odst. 2, bod a/
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. k presunu rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky s výnimkou
výdavkov na mzdy a odvody s nimi spojené a kapitálových výdavkov.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0
Uznesenie č. 108
Bod č. 5. Interpelácie poslancov
o František Kalafut – pri bývalej MŠ v Jarečeku je skládka kvádrov, bude tam niekto stavať?
o starosta obce – pravdepodobne sú to kvádre obyvateľov, ktorí bývajú v budove bývalej MŠ.
o Bc. Miriama Farkalinová – na ul. Sv.J. Nepomuckého pred p. Gurčíkom a p. Dobranskou po
povodni je poškodený chodník z ktorého je odtrhnutá asfaltová vrstva. Bolo by dobré ho urobiť,
keď sa bude asfaltovať Brezová ulica.
o starosta obce – v rámci asfaltovania Brezovej ulice nie je možné urobiť chodník, nakoľko na
chodník je potrebný liaty asfalt.
o Alžbeta Franková – pred domom p. Maliňaka je neupravená plocha.
o starosta obce – neupravená plocha je na súkromnom pozemku, majiteľ pozemku si ju musí
zasypať sám, obec to neurobí
Bod č. 6. Diskusia
o Alžbeta Franková – porovnávala som rozpočet na energie rok 2010 a 2011, k úspore nedošlo aj
napriek tomu, že v noci sme vypínali osvetlenie.
o starosta obce – nedá sa týmto spôsobom porovnávať, nakoľko sa mení cena energie. Ak by sme
chceli zistiť, či došlo k úspore musíme porovnať spotrebu v kW. Na obecnom úrade sme
analyzovali napr. spotrebu PHM v litroch na osobných autách a došli sme k týmto číslam: Fábia
v roku 2010 mala spotrebu 1059 litrov a v roku 2011 555 litrov. Alfa v roku 2009 mala spotrebu
1612 litrov, v roku 2010, keď predchádzajúci starosta mal už kúpene svoje auto bola spotreba
1380 litrov a v roku 2011 1005 litrov.
o Alžbeta Franková – ako sa rieši knižnica
o starosta obce – ak nájdeme človeka, ktorý by v knižnici chcel robil zamestnáme ho. Musí to byť
človek, najlepšie dôchodca, ktorého by práca s knihami bavila.
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o
o

Michal Gurčík – ako je riešený vývoz odpadu, susedia oproti na Sv.J.Nepomuckého nemajú
nádoby na odpad, ale všetko hádžu do rieky
starosta obce – mali by si zakúpiť nádoby na odpad podľa počtu osôb a nádoby v deň vývozu
vyložiť.

Bod č. 4. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.


Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
na svojom 12. zasadnutí dňa 13.3.2012
vzalo na vedomie:
1. Kontrolu uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2012-2014
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
3. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce na rok 2013 – 2014
4. Rozpočet Obce Markušovce na rok 2013 - 2014


UZNESENIA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 13.3.2012
Uznesenie číslo 106/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
Rozpočet Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce na rok 2012 v členení:
Príjmy vo výške 1 242 749,00 €, z toho vzdelávanie 1 100 263,00 €, hmotná núdza 142 486,00 €
Výdavky vo výške 1 242 749,00€ z toho vzdelávanie 1 100 263,00 € • Základná škola 910 343,00 €,
•Materská škola 74 120,00 €, • Školský klub detí 36 300,00 €, • Školská jedáleň 79 500 €
Hmotná núdza: 142 486,00 €
Schválený Rozpočet Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce tvorí prílohu
uznesenia.
Uznesenie č. 107/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
Rozpočet Obce Markušovce na rok 2012 v členení:
Príjmy vo výške 2 464 440,00 €, z toho Finančné operácie vo výške 7 100 €, Bežné príjmy vo výške
2 086 840,00 € a Kapitálové príjmy vo výške 370 500 €.
Výdavky vo výške 2 464 440,00 €, z toho Základná škola s materskou školou 1 242 749,00 €, Obec
1 221 691,00 € z toho •Finančné operácie 51 131,00 €, •Bežné výdavky 627 110,00 €, •Kapitálové
výdavky 543 450,00 €
Schválený Rozpočet Obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia.
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Uznesenie č. 108/2012
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
schvaľuje
v zmysle zákona o obecnom zriadení starostovi obce Markušovce právomoc upravovať schválený
rozpočet na rok 2012 o 10 % v priebehu celého rozpočtového roka rozpočtovým opatrením len
v zmysle § 14, odst. 2, bod a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. k presunu
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky s výnimkou výdavkov na mzdy a odvody s nimi spojené a kapitálových výdavkov

V Markušovciach, 22. marca 2012
Zapísala: Anna Galková
Overovatelia zápisnice:

Ing. Iveta Dutková

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

Ing. Radovan Rimbala

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

Michal Čuchran
starosta obce
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