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EDITORIÁL
Dostáva sa vám do rúk dru
hé tohtoročné vydanie obec
ného spravodaja.
Ako prezrádza obálka, nos
nou témou čísla je rozpo
čet obce a s tým súvisiace
plány do budúcnosti a roz
voj obce.
Zrealizuje sa rekonštrukcia
kultúrnych pamiatok v his
torickom centre obce? Plá
nuje obec využívať podporu
z fondov EÚ? Kedy a ako sa
zrekonštruujú komunikácie
v obci? Vydáme konečne
publikáciu o obci?
Odpovede na tieto otázky
by mali byť zrejmé z roz
počtu obce.
Podarí sa starostovi a po
slancom OZ naplniť ciele,
ktoré si stanovili? Zodpo
vedným plnením si svojich
povinností,
vytrvalosťou
a správnymi rozhodnutiami
určite áno.
Obec v poslednom čase oži
la zaujímavými kultúrnymi
podujatiami. Na letné me
siace sa plánujú ďalšie.
Dokončením výstavby mul
tifunkčného ihriska v areáli
základnej školy získala obec
ďalšie možnosti športového
vyžitia.
Nielen o týchto témach sa
môžete dočítať v našom ča
sopise. Príjemné čítanie!
ph 
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Škola v druhom polroku
Súťaže

Od začiatku II. polroka sa
v škole naplno rozbehli po
stupové súťaže a predmetové
olympiády. Škola zazname
nala niekoľko významných
úspechov:
• okresné kolo Geografic
kej olympiády: Juraj Hamrák
– úspešný riešiteľ
• okresné kolo Pytagoriády:
Marcela Králová – úspešný
riešiteľ
• okresné kolo „Hviezdosla
vov Kubín“ – próza: Lenka Ko
čišová – 2. miesto
• regionálne kolo „Štúrov
Zvolen“ – rétorika: Ľudmi
la Kočišová – 2. miesto, Filip
Snopko – 3. miesto
• okresná výtvarná súťaž
„Vesmír očami detí“: Lenka
Kočišová – 3. miesto
• okresná súťaž v leteckom
modelárstve – kategória
MINI STICK: Renáta Pecho
vá – 2. miesto, Jozef Pecha
– 3. miesto, Eva Pechová
– 1. miesto
• okresné kolo Biblickej
olympiády: školské družstvo
– 8. miesto

Školské akcie

Škola zorganizovala niekoľko
úspešných podujatí. V ap
ríli Deň zeme, zameraný na
ochranu životného prostre
dia. V máji celoškolskú taneč

Súťaž „Horúčka piatkového rána“
nú súťaž „Horúčka piatkové
ho rána“, 23. mája celoškolský
zber papiera.
To najkrajšie popri závereč
ných písomkách a testoch sa
udialo 30. mája v rámci aktivít
k Medzinárodnému dňu detí.
V tento deň bola odovzdaná
do užívania nová učebňa in
formačných technológii s in
teraktívnou tabuľou.

Multifunkčné
ihrisko

Športovci školy aj obce urči
te privítajú otvorenie multi
funkčného ihriska s umelým
trávnikom pre minifutbal
a tenis, už aj s umelým osvet
lením. Starosta obce Ing. Ján
Šofranko prestrihol pásku

Talentovaný informatik
na Medzinárodnej olympiáde
v informatike v Egypte.

Markušovčan Peter Fulla, štu
dent Strednej priemyselnej ško
ly strojníckej v SNV bude onedl
ho našu krajinu reprezentovať
na Stredoeurópskej olympiáde
v informatike v Nemecku a

Petrov talent sa objavil už
na základnej škole, kde sa
zúčastňoval matematických
olympiád a občas sa umiest
nil na prvých miestach na ok
resných súťažiach. Na stred
nej škole sa naplno prejavili
jeho schopnosti a vedomosti
z oblasti informatiky, algo
ritmizácie a programovania.
Zúčastnil sa niekoľkých olym
piád v informatike a odbor
ných súťaží Zenit, na ktorých
sa umiestnil vždy na popred
ných miestach v rámci celého
Slovenska. V tomto školskom

30. mája. Obec spolufinanco
vala výstavbu ihriska.

Budúcnosť

Čo nás čaká v júni a v najbliž
ších mesiacoch? 7. júna kraj
ské majstrovstvá a Slovenský
pohár v Pretekoch turistickej
zdatnosti, prípravy na oslavy
50. výročia začiatku vyučova
nia v terajšej budove ZŠ (usku
točnia sa 3. októbra 2008).
Tým najhlavnejším je však
príprava vlastného školské
ho vzdelávacieho programu
s názvom „Poznanie, zručnosť
a individualita“, ktorý škola
vypracováva ako dôsledok
práve schvaľovaného nového
školského zákona.
RNDr. Peter Dolíhal 
roku sa zúčastnil aj výbero
vého sústredenia, na ktorom
sa vyberali zástupcovia Slo
venska na Stredoeurópsku
olympiádu v informatike
(CEOI) a Medzinárodnú olym
piádu v informatike (IOI). Na
15. Stredoeurópsku olympiá
du v informatike, ktorá bude
6. – 12. júla 2008 v Drážďa
noch (Nemecko), postúpil
ako prvý zo zástupcov tretích
ročníkov stredných škôl Slo
venska. Na základe celkovo
tretieho miesta na výbero
vom sústredení bude našu
republiku reprezentovať aj
na 20. Medzinárodnej olym
piáde v informatike 16. – 23.
augusta 2008 v Egypte. Peter,
držíme Ti palce!
redakcia 
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Markušovské aktuality
Kríž

V tomto roku obec pristupuje
k obnove kríža na cintoríne.
Pôvodný kríž sa zreštauruje
a zakonzervuje. Potom bude
premiestnený do priestorov,
kde nebude vystavený vply
vu počasia. Na nové miesto
v strede cintorína sa umiestni
nový kríž, ktorý bude presnou
kópiou toho pôvodného. Prá
ce by mali byť ukončené do
31. októbra 2009. Dielo zreali
zuje firma PEGAS B.E.K.D. pod
vedením akad. sochára Štefa
na Kovaľa z Vyšných Ružbách.

Kniha

V decembri 2007 Obec Mar
kušovce podala žiadosť
o grantovú podporu pri vy
daní monografie o obci Mar
kušovce. V marci 2008 bola
schválená dotácia vo výške
50 000 Sk na vydanie knižnej
publikácie, ktorá sa má zreali
zovať do konca tohto roku.

Ihrisko

V mesiaci jún bude skolau
dované nové multifunkčné
ihrisko, ktoré sa nachádza v
priestoroch areálu základnej
školy. Ihrisko bolo realizova
né zo združených prostried
kov základnej školy a obce.
Po schválení prevádzkového
poriadku ihriska bude toto
ihrisko slúžiť aj pre širokú ve
rejnosť.

V apríli tohto roku sa podari
lo dokončiť aj niekoľkoročnú
stavbu oplotenia futbalové
ho ihriska v miestnom parku.
Táto skutočnosť sa okamžite
prejavila na tržbách zo vstup
ného na futbalových zápa
soch, ako aj v kultúre sprá
vania sa divákov na ihrisku.
Obec Markušovce touto ces
tou ďakuje p. F. Kalafutovi a p.
A. Hospůdkovi, ktorí na reali
zácii tejto stavby odpracovali
množstvo hodín.

Dňa 26. mája 2008 obec opäť
začala s aktivačnými prácami,
tentoraz už podľa nového zá
kona o zamestnanosti, ktorý
vstúpil do platnosti od 1. mája
2008. V súčasnosti máme na
aktivačných prácach 80 ne
zamestnaných, ktorých riadia
štyria koordinátori. V rámci
zákona je však v tejto oblasti
ešte veľa chýb a nezrovnalos
tí, preto vás o vývoji situácie
budeme ešte priebežne infor
movať neskôr.

Ukončenie
pamiatkového
výskumu

Kanalizácia

V tomto roku Obci Markušov
ce začalo územné konanie na
projekte odkanalizovania os
tatnej časti obce, ktoré by sa
malo realizovať zo štrukturál
nych fondov v celkovom ob
jeme prác okolo 50 miliónov
Sk. Ak bude výzva vyhlásená
v druhej polovici tohto roku,
bolo by možné túto stavbu
aj v priebehu nasledujúcich
dvoch rokov úspešne zreali
zovať.

Miestny rozhlas

V mesiacoch jún a júl bude
zrealizovaná výmena rozhla
sovej ústredne a čiastočná
rekonštrukcia miestneho roz
hlasu z prostriedkov, ktoré
sme získali z grantu Minister
stva financií SR.
Ján Šofranko 

Terénni sociálni pracovníci
V Markušovciach v posledných
troch rokoch pracovali dvaja te
rénni sociálni pracovníci, p. Be
áta Hamráková, sl. Marta Greč
ková a štyria asistenti terénnych
sociálnych pracovníkov, p. Ru
dolf Horváth st., p. Zdenko Hor
váth, p. Katarína Pechová a p.
Štefan Kroščen, ktorých činnosť
bola hradená z Fondu sociálne
ho rozvoja v rámci pilotného
projektu terénnych sociálnych
pracovníkov.
Trojročná činnosť TSP sa
v podmienkach Slovenska
osvedčila a ako krajina sme

získali možnosť financovať ju
zo štrukturálnych fondov. Aby
činnosť TSP mohla pokračo
vať aj v nasledujúcich rokoch,
obec podala dňa 20. februá
ra tohto roku žiadosť o grant
na projekt Podpora sociálnej
komunitnej a terénnej práce
v znevýhodnených skupinách
a marginalizovanej rómskej
komunity obce Markušovce.
Projekt bol posúdený kladne
s celkovým finančným prís
pevkom vo výške 4 498 000 Sk
na dobu prvých dvoch rokov.
V obci tak budú pôsobiť pia
ti terénni sociálni pracovníci

(máj, jún, júl, august)
85 rokov
Michal Kozák

Futbalové ihrisko Aktivačné práce

V januári tohto roku boli Mi
nisterstvom kultúry SR schvá
lené pamiatkové výskumné
práce na dvoch národných
kultúrnych pamiatkach. Pr
vou je kúria Bocian a druhou
je kúria pod kostolom. Na
základe týchto výskumov
sa v súčasnosti spracováva
jú štúdie, ktoré po schválení
v obecnom zastupiteľstve
budú zaradené do projekto
vých dokumentácií na získa
nie finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov.
Vydanie výziev na podávanie
projektov so zameraním na
rekonštrukciu budov očaká
vame koncom tohto roka.

Jubilanti

a štyria asistenti. Hlavnou
úlohou terénnych sociálnych
pracovníkov je poskytovanie
poradenstva a sprevádzanie
klienta v súvislosti s riešením
jeho nepriaznivej sociálnej
situácie, starostlivosť o dô
chodcov a matky s deťmi. Ďa
lej poskytovanie poradenstva
v oblasti zlepšenia osobnej
hygieny a zdravotného stavu
detí i dospelých, zlepšenia
dochádzky detí do školy, zís
kanie návykov a zručností po
trebných na riadne užívanie
obydlí.
Ján Šofranko 

80 rokov
Katarína Azudová
Ján Jánošík
Veronika Sedláková
75 rokov
Angela Novotná
Filoména Plavčková
Magdaléna Grečková
Alojz Mrovčák
Anna Pechová
70 rokov
Milan Hamrák
Mária Kačírová
Elena Vojtilová
Anton Šumák
65 rokov
Veronika Šofranková
Ján Mazur
Anton Marcinko
Anna Ilkovičová
60 rokov
Zuzana Klučárová
Kristína Furmanová
František Valko
Vojtech Holub
Marta Mrovčáková
Rudolf Kozák
55 rokov
Anna Gerdová
Ján Rimbala
Ladislav Marušiak
Marián Svetkovský
Anna Snopková
Pavol Kroščen
Terézia Mikolajová
Ivan Krajňák
Viera Babiková
Pavel Macej
Mária Macejová
Michal Kozák
Terézia Sonogová
Agáta Hudáková
Imrich Laznia
50 rokov
Jozef Fuker
Ján Tomko
Darina Pechová
Tomáš Klučár
Štefan Pecha
Anna Bendíková
Eva Lisická
Gejza Klempár
Pavol Hodnický
Štefan Pecha
Štefan Pecha
Vladimír Macej
Mária Kromková
Jaroslav Fabián

Srdečne blahoželáme!
Božena Sečková 

Zákon v praxi
Rozpočet obce
Finančné hospodárenie ob
ce, financovanie úloh a fun
kcií obce sa riadi schváleným
rozpočtom na príslušný ka
lendárny rok, ktorý vyjadruje
samostatnosť hospodárenia
obce ako samostatného
územného a správneho cel
ku, v ktorom sa porovnávajú
všetky predpokladané príj
my a výdavky obce za sledo
vané obdobie.
Základnou právnou nor
mou (lex generalis) rámcovo
upravujúcou rozpočet obce
ako základ finančného hos
podárenia obce je zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorý stanovu
je povinnosť zverejniť ná
vrh rozpočtu najmenej 15
dní spôsobom v obci ob
vyklým, napr. informačná
tabuľa obce. Týmto usta
novením umožňuje zákon
obyvateľom obce podieľať
sa na správe vecí verejných
aktívnym prístupom a mož
nosťou pripomienkovania
návrhu rozpočtu.
Osobitným zákonom (lex
specialis) upravujúcim nále
žitosti rozpočtu obce, spô
sob jeho prijímania a jeho
vzťah k štátnemu rozpočtu
je zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravid
lách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne
člení na:
a) bežné príjmy a bežné vý
davky
b) kapitálové príjmy a kapi
tálové výdavky
c) finančné operácie
Rozpočet obce schvaľu
je obecné zastupiteľstvo.
V prípade, že obecné zastu
piteľstvo rozpočet neschvá
li do 31. decembra bežné
ho roka, obec je povinná
hospodáriť podľa rozpočtu
predchádzajúceho rozpoč
tového roka – rozpočtové
provizórium.
Tibor Hospůdka 
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rozpočet

Rozpočet obce na rok 2008
Zo schváleného rozpočtu obce
na nasledujúce tri roky, z kto
rého je rozpočet na rok 2008
záväzný a rozpočty na roky
2009 a 2010 sú výhľadové,
vyplývajú tieto hlavné úlohy:

zabezpečenie bežného chodu
obce, dokončenie celoobec
nej kanalizácie, rekonštrukcia
budovy základnej školy, ob
nova obecných komunikácií
tam, kde sú realizované všet

ky inžinierke siete a začiatok
rekonštrukcie národných kul
túrnych pamiatok v majetku
obce prostredníctvom štruk
turálnych fondov EÚ.
jš 
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Švajčiarskí
študenti
pomáhajú
sociálne
slabým
V máji nás opäť navštívili
študenti maturitného roční
ka súkromného gymnázia
MINERVA SCHULEN zo Švaj
čiarskej Bazileji.
Maturanti, ktorí nás ten
to rok navštívili, boli vo
veku od 15 do 18 rokov
(maturita pozostáva z 12
predmetov a je rozdelená
do dvoch semestrov). Táto

spolupráca sa realizuje už
tretí rok.
Spolupracujúci študenti
gymnázia v rámci pred
metu získavania spon
zorských darov získavajú
od rôznych rodín a firiem
v Bazileji dary, ktoré po
tom dopravia k nám. Toh
to roku to boli prevažne
hračky a ošatenie v celko
vej hmotnosti 2 tony.
Sponzorské dary budú
rozdelené pre sociálne od
kázaných občanov.
Šatstvo a hračky budú roz
deľované komunitnými
sociálnymi pracovníčka
mi, ako aj asistentmi, ktorí
najviac poznajú sociálnu
situáciu v jednotlivých ro
dinách.
Ján Šofranko 
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Osobnosti Spiša

kultúra

Prehľad
kultúrnych
aktivít
Jozef Hanula
(1863 – 1944)

Narodil sa v Liptovských
Sliačoch v rodine roľníka
a ľudového rezbára. Odma
la výborne kreslil a na ob
jednávku farára namaľoval i
podobizeň biskupa Částku.
Pri návšteve Sliačov si bis
kup všimol jeho nadanie,
pozval ho do Spišskej Kapi
tuly a začal podporovať jeho
talent. Kreslenie študoval
v Budapešti a v Mníchove,
odkiaľ pochádzajú jeho ná
ročné uhľokresby, olejové
figurálne štúdie a krajinár
ske náčrty. Potom sa vrátil
na Slovensko, najprv na
rodný Liptov, kde maľoval
a reštauroval viaceré kosto
líky. Kúpil zemiansku kúriu
v Chrasti nad Hornádom a s
rodinou sa tam presťahoval.
Pôsobil ako učiteľ kreslenia
a maliar kostolných interié
rov. Väčšinu postáv na kos
tolných obrazoch odieval
do slovenského ľudového
kroja. V roku 1902 vysta
voval obrazy na výstave
v Hodoníne. Podieľal sa na
projekte vydávania sloven
ských ľudových rozprávok.
Ilustrácie v Slovenských
povestiach zo Spišského
Hnilca (1908) sú príkladom
syntézy stredoeurópske
ho umeleckého prostre
dia a domácej kultúrnej
tradície. V roku 1918 ušiel
z  Chrasti pred maďarskými
vojskami do Spišskej Novej
Vsi, kde sa usadil natrvalo.
Redigoval Tatry, prvý slo
venský týždenník na Spiši
a bol spoluzakladateľom
Spolku slovenských umel
cov v Martine.
V markušovskom kostole
visí Hanulov obraz Stigma
tizácia sv. Františka. Stála
expozícia jeho obrazov je
umiestnená v Galérii umel
cov Spiša v Spišskej Novej
Vsi.
ms 

Stavanie mája

Turíčnu nedeľu 11. mája 2008
oslávila naša obec stavaním
mája pred budovou obecné
ho úradu. Slávnosť oživila svo
jím spevom folklórna skupina
Markušovčan.

Futbalový
turnaj žiakov
Na Deň detí 1. júna 2008 sa
v popoludňajších hodinách
na novovybudovanom mul
tifunkčnom ihrisku v areáli
základnej školy uskutočnil fut
balový turnaj žiakov.
Podujatie organizačne zabez
pečila Komisia kultúry a špor
tu pri Obecnom zastupiteľ
stve. Do turnaja sa zapojili tri
družstvá – FC Barcelona, Bieli
draci, Manchester.
Prvý ročník futbalového žiac
keho turnaja vyhralo družstvo
Manchester. Najlepším strel
com bol Štefan Geletka, ktorý
počas turnaja nastrieľal 9 gó
lov. Medzi futbalové talenty
patrili aj Michal Kalafut, Milan
Dzura, Stanislav Steiner, Jozef
Čuchran a Ivan Horváth. Všetci
hráči boli odmenení cenami.
Víťazom srdečne blahoželáme
a veríme, že do budúceho roč
níka tejto súťaže sa zapojí via
cero družstiev.

Markušovčan spevom pozýva obyvateľov obce na stavanie mája
pred budovou obecného úradu

Popoluška

Pri príležitosti MDD sa v areáli
parku kaštieľa v Markušov
ciach konal program pre deti
s názvom „Popoluška“.
Pri tejto príležitosti sa žiaci
našej školy prezentovali svo
jimi výrobkami, ktoré vytvorili
v tvorivých dielňach priamo
počas tohto podujatia.
Poďakovanie patrí všetkým
pedagógom školy, ktorí sa or
ganizačne podieľali na prípra
ve tejto akcie.

Výstava
v Dardanelách

Do 30. septembra 2008 je
v priestoroch letohrádku Dar
danely inštalovaná výstava
žiakov výtvarného odboru Ľu
dovej školy umenia v SNV.
redakcia 

Plán podujatí
Jún
•
•

21. 6. 2008 – Jánske ohne
29. 6. 2008 – Súťaž v po
žiarnom športe

August
•

17. 8. 2008 – Súťaž v par
kúrovom skákaní koní a v ťa
haní „markušovskej klady“
• Oslavy 130. výročia za
loženia Dobrovoľného ha
sičského zboru v Markušov
ciach
• 31. 8. 2008 – Za agroturis
tikou a vidieckym turizmom
do Odorína

September
•

29. 9. 2008 – ANTIQUA
EUROPAE 2008 – koncert
vážnej hudby v letohrádku
Dardanely

Obecná knižnica pozýva čitateľov
K vyše šiestim tisícom kníh
v obecnej knižnici pribudli
nové tituly, z ktorých niekto
ré v tomto krátkom výbere
ponúkame stálym čitateľom,
ale aj ostatným občanom,
ktorí sa čitateľmi stanú mož
no práve prostredníctvom
tejto ponuky.

Beletria

Keleová-Vasilková, T.: NATAŠA
Goldberg, L. S.: VÍRUS
King, S.: PRÍBEH VDOVY

Fieldingová, J.: AŽ NA DNO
Fieldingová, J.: ZACHRÁNIŠ
MA RÁNO

POZÝVA
Lessmann, C.: KAMOŠKY I. – VI.

Detská a mládežnícka
literatúra

Lacika, J.: 1000 ZAUJÍMA
VOSTI SLOVENSKA
DEJINY EURÓPY
RODINNÁ ENCYKLOPÉDIA
ZDRAVIA

VEĽKÁ KNIHA MALEJ MYŠKY
Disney, W.: PIRÁTI Z KARIBI
KU
Rowlingová, J. K.: HARRY PO
TER 7
Solčanská, M.: APRÍLOVÉ
DIEVČA
Cabotová, M.: PRINCEZNÁ

Odborná literatúra

Na vašu návštevu, aj počas
horúcich letných dní, sa teší
Božena Sečková, pracovníčka
obecnej knižnice.
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Musíme tu udržať mladých ľudí
Rozhovor so zástupcom starostu obce Ing. Jozefom Sendreiom
 Na základe výsledkov volieb pôsobíte vo funkcii poslanca OZ. Ste aj zástupcom
starostu. Aké činnosti a kompetencie vám prislúchajú? Za
čo všetko nesiete v obci zodpovednosť?
Kompetencie zástupcu staros
tu obce upravuje § 13b zákona
o obecnom zriadení. Zástupca
zastupuje starostu počas jeho
neprítomnosti alebo jeho ne
spôsobilosti na výkon funkcie.
Počas zastupovania starostu
zástupca nesmie zasahovať do
výlučnej kompetencie starostu
obce, pričom vykonáva bežné
úkony súvisiace s činnosťou
obecného zastupiteľstva a so
zabezpečením chodu obecné
ho úradu. Zástupca je členom
obecnej rady s hlasom rozho
dujúcim. Do mojej kompeten
cie v zmysle štatútu komisií
patrí aj koordinácia činnosti
komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom, účasť na ich
zasadnutiach a predkladanie
správ o ich činnosti orgánom
obce. Ako zástupca starostu
mám kompetenciu sobášiace
ho. Z funkcie zástupcu staros
tu mi tiež vyplývajú povinnosti
zastupovania starostu obce na
rôznych kultúrno-spoločen
ských a ďalších podujatiach
a rokovaniach po vzájomnej
dohode so starostom obce.
 Ako hodnotíte hospodárenie obce a jej rozvoj v minulom volebnom období a   za
minulý rok?
Myslím, že počas minulého vo
lebného obdobia sme v obci
urobili pokrok oproti minulos
ti, hlavne v investičnej oblasti,
o čom svedčí aj objem vynalo
žených prostriedkov.
Z tých väčších spomeniem do
končenie vodovodnej a kana
lizačnej siete na vyšnom konci
obce, oprava povrchu ciest na
uliciach Školská, Podhradová,
Bystrá, časť Slovenskej ulice,
výstavba troch bytových do
mov na Školskej ulici, vybu
dovanie infraštruktúry z fondu
Phare v osade Jareček, začatie
výstavby kanalizácie na uli
ciach Slovenská, Poľná, Brezo

vá, oplotenie futbalového ih
riska. Na druhej strane musím
podotknúť, že sme mohli uro
biť viac menších investičných
akcií, ktoré by občania pocítili
v každodennom živote.
 Komu je potrebné pripísať
tieto investičné úspechy?
Tu je dosť ťažko konkretizovať,
lebo určité zámery predkla
dal obecný úrad so starostom
obce, s ďalšími zámermi prišli
poslanci obecného zastupi
teľstva a niektoré aktivity pre
šli z minulých rokov, a to buď
v prípravnej, alebo realizačnej
fáze – ako napr. infraštruktúra
a ČOV v osade Jareček. Tiež
musím povedať, že niektoré
rozbehnuté aktivity bolo po
trebné v priebehu ich realizá
cie zásadne korigovať a riešiť
situáciu tak, aby neboli voči
obci vyvodzované sankčné
postihy, prípadne, aby obec
nemusela vrátiť financie. Tieto
záležitosti by som preto videl
ako spoločné dielo vedenia
obecného úradu a poslan
cov obecného zastupiteľstva.
Hlavne poslanecký zbor bol
ten, ktorý vždy znášal ťarchu
konečných rozhodnutí.
 Ako hodnotíte schválený
rozpočet obce? V čom vidíte
príležitosti rozvoja obce, kam
by sa mala uberať v nasledujúcich rokoch?
Schvaľovanie rozpočtu obce
prechádzalo zložitým pro
cesom, a to aj z dôvodu nie
celkom dobrej pripravenosti
návrhu rozpočtu. Vzhľadom
na pomerne dobrú príjmovú
časť mohol byť vo výdajovej
časti postavený efektívnej
šie a racionálnejšie, hoci sme

ho schvaľovali so stratégiou
projektových príprav inves
tičných aktivít pre ďalšie roky
tohto volebného obdobia.
V zámeroch ďalšieho rozvoja
obce vidím závažný nedosta
tok v absencii dvoch hlavných
strategických dokumentov,
ktorými sú aktuálny Územný
plán obce Markušovce a Plán
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, ktoré majú ur
čovať postup ďalšieho rozvoja
obce. Tieto dokumenty ako
poslanci požadujeme už nie
koľko rokov.
 Markušovce sú preslávené
históriou, ale aj rómskou komunitou. Aký je váš názor na
život a bývanie v obci a aké sú
vaše skúsenosti zo spolužitia
s rómskym obyvateľstvom?
Markušovce považujem za
svoju krásnu rodnú obec s bo
hatou históriou a prírodnými
krásami, čo ju predurčuje na
rozvoj cestovného ruchu.
Ak chceme, aby Markušovce
žili, musíme vytvoriť aj pod
mienky udržať tu a prilákať
mladých ľudí, čo sa nám čias
točne aj podarilo výstavbou
obecných bytov.
Prítomnosť rómskej komuni
ty je fakt, ktorý treba brať do
úvahy. Musíme hľadať výcho
diská dobrého spolunažívania
a riešiť túto otázku pri strete
záujmov jednotlivých skupín
obyvateľstva s využitím inteli
gencie z radov rómskeho etni
ka, a to nielen v predvolebnej
kampani.
redakcia 


Zástupca starostu medzi
občanmi

Ing. Jozef
Sendrei,

zástupca starostu
obce Markušovce

Narodil sa 13. marca 1959
v Spišskej Novej Vsi. Je že
natý, s manželkou Evou
majú tri deti. Býva v Marku
šovciach na Poľnej ulici.
Základnú školu navštevoval
v Markušovciach v rokoch
1964 – 1974. Po jej ukon
čení pokračoval v štúdiu
na Strednej priemyselnej
škole geologicko-baníckej
v SNV, ktorú v roku 1978
úspešne ukončil maturit
nou skúškou. V tom istom
roku začal študovať odbor
lomové dobývanie nerast
ných surovín na Baníckej
fakulte Vysokej školy tech
nickej v Košiciach. Štúdium
úspešne ukončil štátnou
záverečnou skúškou a zís
kal titul inžinier.
Od roku 1982 pracoval ako
zamestnanec Slovenského
priemyselného kameňa,
š. p. závod Spišské Podhra
die. Absolvoval vojenskú
základnú službu v útvare
Mošnov. Od roku 1984 pra
coval ako samostatný od
borný referent na oddelení
techniky a organizácie ria
denia a neskôr ako vedúci
sekretariátu riaditeľa pod
niku Geologický prieskum,
š. p. p. r. SNV.
Po útlme baníctva a geoló
gie prešiel v roku 1992 do
oblasti samosprávy. Ako
vedúci kancelárie primáto
ra mesta Spišská Nová Ves
pôsobil do roku 2007.
V súčasnosti je vedúcim
technického úseku v Správ
covskej firme s. r. o v SNV.
Medzi jeho záujmy patria
lyžovanie, korčuľovanie, plá
vanie, domáce majstrova
nie, modelárstvo, záhradní
čenie. Má rád kvety, prírodu
a prechádzky v nej.
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fotoobjektívom

Vlajka obce
Markušovce

Vlajka obce Markušovce
pozostáva zo štyroch pruhov vo far
bách zelenej, žltej, bielej a modrej. Vlaj
ka je ukončená tromi cípmi.
Štatút obce Markušovce, § 29 ods. 1

Stavanie mája
Futbalový turnaj žiakov

V nedeľu 1. júna sa konal na multifunkčnom ihrisku
v areáli základnej školy otvárací futbalový turnaj žia
kov. Na obrázku je víťazné družstvo.

Slávnosť stavania mája sa konala v nedeľu 11. mája o 14.00
hodine. Podujatie spestril svojím spevom folklórny súbor
Markušovčan.

