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EDITORIÁL
Žijeme v informačnej dobe.
Správna informácia v pra
vom čase má dnes veľkú
cenu.
Paradoxne, doposiaľ sa
v obci na to pozabudlo a informovanie občanov bolo
na poslednom mieste.
Obecný informačno-spoločenský časopis chce tento
nedostak odstrániť a zodpovedne a pravdivo oboznamovať obyvateľov o dianí v obci, o práci starostu a
obecného úradu.
V trojmesačných intervaloch bude mapovať spoločenské dianie v obci, výkon
samosprávnych funkcií, prá
cu obecného zastupiteľstva
a jeho komisií, činnosť základnej školy s materskou
školou a život menšín.
Chce čitateľov upozorňovať
na všetky plánované akcie
a podujatia organizované
alebo spoluorganizované
obcou.
Fotografickou časťou chce
vizuálne doplniť informácie
spracované do textovej podoby.
Nekladie si za úlohu podrobne zaznamenávať každú
udalosť. Chce upozorniť na
podstatné a pre občana dôležité informácie.
Príjemné čítanie.
Peter Hamrák 

Informačno-spoločenský
časopis Markušovský spravodaj vydáva Obecný úrad
Markušovce s povolením
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Základná škola s materskou školou
Rok 2008 je pre Základnú školu
s materskou školou Markušov
ce rokom, v ktorom v októbri
uplynie už 50 rokov od začiat
ku vyučovania v terajšej, vtedy
novopostavenej budove zá
kladnej deväťročnej školy.

Zápis detí
do 1. ročníka

Zápis prebehol v posledných
dňoch januára a na základe
predbežného počtu zapísaných detí by škola mala
v školskom roku 2008/2009
otvoriť jednu triedu prvého
ročníka so 16 žiakmi a štyri
triedy nultého ročníka pre
64 žiakov. Súčasne ďalších 28
rodičov detí požiadalo pri zápise o odklad nástupu povinnej školskej dochádzky. Počet
žiakov školy tak vzrastie zo
súčasných 529 na 550 žiakov.

Fašiangový
karneval

Ešte pred polročným hodnotením a prázdninami žiaci
oddýchli od tlaku školských
povinností na fašiangovom
karnevale, ktorý popri rastúcom záujme potvrdil aj
výraznú kreativitu a fantáziu
našich žiakov od tých najmladších až po najvyššie ročníky.

Testovanie
žiakov

V týchto dňoch už máme za
sebou aj testovanie žiakov
9. ročníka, donedávna známe
ako Monitor 9. Na základe našich neoficiálnych výsledkov

Fašiangový karneval detí ZŠ s MŠ
je priemerná úspešnosť 9. A
v matematike 57 %
( od 25 % – 90 % ) a v slovenskom jazyku 59 % ( od 30 %
- 95 % ). Viac nám napovie až
zverejnenie oficiálnych výsledkov v prvej polovici marca.

Stránka školy

Do pozornosti verejnosti dávame internetovú stránku
www.zsmarkusovce.sk,
na
ktorej nájdete všetky informácie o aktuálnom dianí v
škole, fotografie zo všetkých
školských podujatí a termíny plánovaných akcií včítane rozvrhu hodín. V blízkej
budúcnosti zriadime rodičom prístupy na internetové
žiacke knižky. Ešte predtým
budú môcť absolvovať krátke
zaškolenie v práve dokončovanej počítačovej učebni s interaktívnou tabuľou.

Žiadosť o grant

Obec Markušovce ako zriaďovateľ školy, jej predstavite-

lia a vedenie školy intenzívne
pracujú na príprave dokumentácie na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych
fondov EÚ na rekonštrukciu,
modernizáciu a zefektívnenie energetickej náročnosti
budovy ZŠ. V rámci nej sa
vytvoria ďalšie priestory pre
učebne, polyfunkčné laboratórium na fyziku, chémiu
a prírodopis, jazykové laboratórium, školské dielne
vrátene ich vybavenia a svoj
vzhľad od základu zmenia
školské šatne. Popri rekonštrukcii strechy, výmeny
okien, podláh v triedach a na
chodbách sa od základu zrekonštruuje rozvod ústredného kúrenia, všetky sociálne
zariadenia a komplexná prestavba čaká aj kuchyňu a jej
zariadenie. Úspech pri schvaľovaní projektu by bol najkrajším darčekom pre školu
k jej 50-ročnému jubileu.
RNDr. Peter Dolíhal 

Rozvoj a podpora obce
Nové ihrisko

S príchodom jari plánuje
obecný úrad ukončiť výstavbu multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy.
Moderné ihrisko pokryté
umelým trávnikom 3. generácie poslúži nielen škole, ale aj
občanom obce.

Dotácie

Obecná rada na svojom 7. zasadnutí 7. 11. 2007 schválila
poskytnutie dotácie podľa
VZN č. 1/2006 pre Jednotu
dôchodcov ZO Markušovce
na zájazd spojený s rehabilitáciou vo výške 5 000 Sk na
cestovné. Ďalej pre Rímsko-

katolícky farský úrad Markušovce na výlet mládeže do
Slovenského raja 14 400 Sk na
ubytovanie, vstupné a stravu.
Pre ZŠ s MŠ Markušovce na
projekt „Comenius heritage
for todays children“ – Liptál
5 944 Sk na cestovné.
Beáta Hamráková 
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Plán práce
hlavnej
kontrolórky
V roku 2008 sa chce hlavná
kontrolórka obce Markušovce zamerať na kontrolu
inventarizácie za rok 2007
na obecnom úrade a v ZŠ
s MŠ, na preskúmanie riešenia sťažností obyvateľov
obce za rok 2007, na kontrolu dohôd o vykonaní
práce uzatvorené obecným úradom v rokoch
2006 a 2007.
Ďalej kontrolórka vypracu
je odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2007 a k návrhu rozpočtu na rok 2008.
Taktiež bude priebežne sle
dovať hospodárenie obce.
redakcia 

Nový hlavný kontrolór
obce Markušovce
verzity Mateja Bela v odbore
Ekonomika a správa území.
Vo funkcii nahradila Ing. Petra
Hamráka, ktorý sa tejto funkcie vzdal 30. júna 2007.

Volená funkcia
Bc. Františka Šteinerová sa sta
la 7. septembra 2007 hlavnou
kontrolórkou obce
Funkciu hlavného kontrolóra
obce Markušovce vykonáva
so schváleným úväzkom 0,2,
čo predstavuje jeden pracovný deň v týždni. Naďalej
samostatne podniká v ekonomickej oblasti a je študentkou Ekonomickej fakulty Uni-

Funkciu hlavného kontrolóra
zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Volí ho na šesť rokov
a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny
vzťah k obci končí.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému
zastupiteľstvu, ktoré ho môže
odvolať.
redakcia 

Aktivačná činnosť je prínosom
Tak ako minulý rok, aj v tomto
roku prebieha v našej obci ak
tivačná činnosť ako súčasť Ná
rodného projektu V – Aktivácia
nezamestnaných a nezamest
naných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmot
nej núdzi, ktorý je realizovaný
v rámci SOP Ľudské zdroje.
Zúčastňuje sa na nej 80 dlho
dobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí
sú v hmotnej núdzi. Aktivační
pracovníci sú rozdelení do
3 skupín. Aby pracovníkovi
vznikol nárok na aktivačný príspevok (v súčasnosti
1 900 Sk mesačne), musí týždenne odpracovať 10 hodín,
teda 40 hodín mesačne.

Aktivity
Práce v zimnom období sú zamerané na údržbu chodníkov
a miestnych komunikácií, na
čistenie verejných priestranstiev od snehu a ľadu – cintorína, okolia domu smútku,
obecného úradu, požiarnej
zbrojnice, zdravotného strediska, zastávok, schodov ku
kostolu a podobne.
Keďže v týchto dňoch prebiehajú búracie práce na
kultúrnom dome, väčšia časť
aktivačných pracovníkov pomáha pri týchto prácach.
Počas celej doby trvania aktivačnej činnosti títo pracovníci pomáhajú pri budovaní
kanalizačnej siete, pri úpra-

ve miestnych komunikácií
po výkopových prácach, pri
odstraňovaní porúch na vodovodnej sieti, pomáhajú pri
oplocovaní futbalového ihriska, oprave chodníkov, poškodeného oplotenia okolo cintorína, ČOV a na vodojemoch,
čistia kanály, likvidujú divoké
skládky odpadu, zbierajú odpadky a udržiavajú poriadok
a čistotu na všetkých verejných priestranstvách obce.

Financovanie
Aktivačná činnosť je financovaná z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Pre obec je to veľkým
prínosom. Vykonané práce
prispievajú k zveľaďovaniu
obce, k zlepšeniu životného
prostredia a k vypestovaniu
základných pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie alebo u uchádzačov
s nedostatočnými zručnosťami a schopnosťami, čo je aj
cieľom aktivačnej činnosti.
Agnesa Hamráková 
(koordinátorka AČ)
 Pracovníci aktivačnej čin
nosti pri búracích prácach

Štatistika
obyvateľstva
Počet obyvateľov obce
k 1. 12. 2006
Spolu:
3 618
Z toho mužov: 1 812
Z toho žien:
1 806
Počet narodených detí
Spolu: 		
100
Z toho mužov: 56
Z toho žien:
44
Počet prisťahovaných
obyvateľov
Spolu:		
62
Z toho mužov: 24
Z toho žien:
38
Počet odhlásených
obyvateľov
Spolu:		
48
Z toho mužov: 20
Z toho žien:
28
Počet zomretých obyvateľov
Spolu:		
23
Z toho mužov: 14
Z toho žien:
9
Počet obyvateľov obce
k 1. 12. 2007
Spolu:		
3 709
Z toho mužov: 1 858
Z toho žien:
1 851
Božena Sečková 

Harmonogram
odvozu TKO
TKO sa v roku 2008 bude odvážať raz za štyri týždne v termínoch:
Január		
Február		
Marec		
Apríl		
Máj		
Jún		
Júl		
		
August
September
Október		
November
December

17. 1. 2008
14. 2. 2008
13. 3. 2008
10. 4. 2008
8. 5. 2008
5. 6. 2008
3. 7. 2008
31. 7. 2008
28. 8. 2008
25. 9. 2008
23. 10. 2008
20. 11. 2008
18. 12. 2008

Dňom odvozu TKO je štvrtok!
Ján Jagáč 

Zákon v praxi
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Všeobecne záväzné
nariadenia obce
(Podla §6 ods. 1 zákona
369/1990 Zb.)

Chovateľom
psov

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie
byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky a ktoré
boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom.

V poslednom čase často zazna
menávame v obci výskyt voľne
pobehujúcich psov bez náhub
ku, bez obojku a bez označe
nia. Tento rok už došlo v obci
k prípadom, keď boli občania
napadnutí voľne pobehujú
cimi psami. V súčasnej dobe
sa množia sťažnosti zo strany
obyvateľov, pretože sa necítia
bezpečne a boja sa, aby neboli
napadnutí takýmito psami.

Komentár

Porušovanie
nariadenia

Ustanovenia §6 naplňujú ús
tavný základ daný čl. 68 a
71 ods. 2 Ústavy SR vydávať
vlastné právne predpisy, tzv.
všeobecne záväzné nariade
nia obce, ktoré spresňujú prá
vomoc obce pri plnení jej úloh.
Ústava a zákon rozlišuje dva
druhy týchto nariadení podľa
toho, k plneniu akých úloh sa
vzťahujú:
 všeobecne záväzné opat
renia obce vo veciach jej sa
mosprávy – v tomto prípade
sú preskúmateľné len z hľa
diska ústavnosti a zákonnosti
vrátane príslušných medziná
rodných zmlúv, pričom inak
do ich obsahu štátne orgány
zasahovať nemôžu,
 všeobecne záväzné naria
denia obce vo veciach výkonu
úloh štátnej správy v rámci
svojej územnej pôsobnosti na
základe splnomocňovacieho
ustanovenia v zákone, ktorý
upravuje výkon štátnej správy
na príslušnom úseku. Tieto na
riadenia nesmú byť v rozpore
ani s ďalšími vykonávacími
predpismi, ako sú nariadenia
vlády a inými normatívnymi
aktami ministerstiev (vyhlášky,
výnosy, opatrenia).
Podľa § 11 ods. 4 písm. g) toh
to zákona všeobecne záväzné
nariadenie prijíma obecné za
stupiteľstvo so súhlasom 3/5
väčšiny prítomných poslancov
(§ 12 ods. 2).
Prokurátor je oprávnený pre
skúmavať zákonnosť všeobec
ne záväzných nariadení obcí.
V prípade porušenia zákona
je oprávnený podať obci, ktorá
nezákonné nariadenie vydala
protest, pričom sa postupuje
podľa zákona o prokuratúre.

Obecný úrad upozorňuje občanov na dodržiavanie VZN
obce o podmienkach chovu a držania zvierat zo dňa
11. 6. 2004, najmä na § 5, ktorý
určuje povinnosti držiteľov:
1) Držiteľ psa je povinný:
a) zabezpečiť, aby sa pes
nemohol dostať na verejné
priestranstvo, alebo na cudzí
pozemok
b) pravidelne nechať psa
očkovať podľa platných veterinárnych predpisov a pri
ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie, pri kontrole predložiť potvrdenie
o očkovaní psa,
c) úhyn psa ohlásiť príslušnej veterinárnej správe a likvidáciu zabezpečiť podľa jej
pokynov,
d) psa, ktorý poranil človeka, dať bezodkladne vyšetriť
veterinárnym lekárom a po-

tvrdenie o prehliadke odovzdať ošetrujúcemu lekárovi
poškodeného.
e) držiteľ psa a ten, kto psa
vedie, je povinný oznámiť
svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe,
ktorú pes pohrýzol; ten, kto
psa vedie, je povinný oznámiť
osobe, ktorú pes pohrýzol,
aj meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi, oznámiť
obci, kde je pes evidovaný.
2) Držiteľ psa je povinný dôsledne dodržiavať základné
pravidlá hygieny, ochrany
zdravia a bezpečnosti spoluobčanov.
3) Je zakázané ukončiť chov
psa jeho vypustením v obci
alebo do voľnej prírody.
4) Každý pes musí byť počas
vodenia mimo chovateľského
priestoru označený evidenčnou známkou umiestnenou
na obojku.
5) Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom
a je povinný nahradiť ju podľa
všeobecne platných právnych
predpisov.

Povinnosť
prihlásiť psa

Obecný úrad vyzýva držiteľov psov na dodržiavanie
povinnosti prihlásiť psa do
evidencie v lehote 30 dní od
nadobudnutia psa. Šteňatá
musia byť prihlásené v evi-

aktuálne
dencii obecného úradu do
120 dní od narodenia. Taktiež
je chovateľ povinný odhlásiť psa z evidencie v lehote
30 dní.
Upozorňujeme, že:
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla oso
ba, ktorá nespĺňa podmienky
ustanovené v § 3 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky.
2) Priestupku sa dopustí ten,
kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého
pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka či zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou
známkou
nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e)
obec uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 1 a odseku 2
písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk.
Anna Galková 

Poplatky a nájmy splatné v roku 2008
Upozorňujeme poplatníkov na
splatnosť poplatkov a nájmov:
 do 31. 1 . 2008 – nájom
obecných pozemkov v lokalite Korytno II. a nájom za
zastavané plochy v obci
 do 31. 1 . 2008 – daň za psa
 do 15. 2 . 2008 – nájom
obecných pozemkov pri bytovkách na ulici Sv. Jána Nepomuckého
 do 28. 2 . 2008 – poplatok
za odber vody a stočné
 do 15. 4 . 2008 – 1. splátka

poplatku za TKO nad 500,- Sk
pre FO alebo celý poplatok
 do 31. 5 . 2008 – 1. splátka dane z nehnuteľnosti nad
500,– Sk alebo celá daň
 do 30. 6 . 2008 – 2. splátka
poplatku za TKO nad 500,- Sk
pre FO
 do 30. 9 . 2008 – 2. splátka dane z nehnuteľnosti nad
500,- Sk
 počas roka – poplatok za
prenájom hrobového miesta
na obecnom cintoríne pre
tých, ktorým uplynula 10-roč

ná lehota od zaplatenia
- poplatok za psa pri prevzatí evidenčnej známky alebo
do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
Daň z nehnuteľnosti, poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie TKO pre rok
2008 a za odber vody za rok
2007 je možné uhradiť až po
obdržaní platobných výmerov a faktúr. Nájmy pozemkov nájomca platí bez vyzvania na základe zmluvy.
Lýdia Kapustová 
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Prehľad
kultúrnych
aktivít ´07

Jediné dejiny Markušoviec boli
napísané perom miestneho
farára, historika a pedagóga
Matúša Pajdušáka, ktorý dnes
patrí medzi najvýznamnejšie
osobnosti Spiša.

Jazdecké preteky

Dňa 17. septembra 2007 sa
uskutočnil 14. ročník jazdeckých pretekov, ktorý sa
tradične konal v miestnom
parku. Do súťaže sa zapojilo
8 oddielov z Vrbova, Spišskej
Novej Vsi, Popradu, Prešova,
Trebišova a Košíc. Súťaž bola
rozdelená do kategórií skok
ZL, skok Z, skok L. Jednotlivé
súťaže boli aj finančne ohodnotené. Súčasťou pretekov
bola aj chovateľská ukážka
koní v ťahu „Markušovská
klada“. Do súťaže sa zapojili
chovatelia z Tepličky, Markušoviec, Lieskovian a Nálepkova. Rozhodcom jazdeckých
pretekov bol p. Ján Kuchár zo
Spišskej Novej Vsi. Hlavným
organizátorom pretekov bola
obec Markušovce.

Za agroturistikou
a vidieckym
turizmom

Už piaty ročník celospoločenskej prezentácie obcí z nášho
okolia sa konal 24. septembra
2007. Tentokrát sa priaznivci
agroturizmu zišli v Danišovciach. Jednotlivé obce prezentovali svoje zvyky a tradície. Umeleckou tvorbou našu
obec reprezentovali p. Lovasová, p. Dvorská, p. Michalík, p. Súkeník a na pódiu sa
predstavila folklórna skupina
Markušovčan. Umelecké prehliadky a vystúpenia súborov
boli sprevádzané netradičnými súťažami, do ktorých sa zapojili aj návštevníci podujatia
z našej obce.

Matúš Pajdušák
(1871 – 1950)

Predseda Komisie kultúry a športu pri OZ v Markušovciach, Jozef
Súkeník, ďakuje dirigentke chrámového zboru za hodnotné ume
lecké vystúpenie
gamba a čembalo a virtuózne
husľové sonáty popretkávané
čembalovým vstupom od talianských autorov.
Tento koncert organizovalo
Gemerské osvetové stredisko Rožňava v rámci 6. ročníka
Medzinárodnej prehliadky
historickej hudby európskych
regiónov na gotickej ceste v Štítniku, Krásnej Hôrke,
Moldave nad Bodvou, Rožňave, Odoríne, Aggteleku (Maďarsko), Spišských Vlachoch,
Markušovciach a v Betliari.
Spoluorganizátorom koncertu v Markušovciach za obec
Markušovce bol starosta Ing.
Ján Šofranko.

Potulky s violami Vianočný koncert
Vianočné koncerty v leto
da gamba
hrádku Dardanely v MarkuKoncert s podnázvom Prechádzka barokovým Anglickom a Francúzskom sa konal
v nedeľu 30. septembra 2007
v letohrádku Dardanely. Odzneli na ňom skladby anglických autorov pre violy da

šovciach sa stali tradíciou
v predvianočnom období.
Posledný sa uskutočnil 9. decembra 2007 o 18. hodine.
Predstavila sa na ňom vokálna skupina siedmich mladých
interpretov s názvom Kruhy.

Vo sviatočne ladenom programe zazneli netradične spracované slovenské aj svetové
vianočné piesne a koledy.
Koncert sa konal v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku a s Obecným úradom
v Markušovciach.

Vystúpenie
chrámového
zboru

Dňa 13. januára 2008 sa v mar
kušovskom kostole sv. Michala archanjela predstavil
chrámový zbor zo Spišskej
Novej Vsi. Hrou na hudobné
nástroje a spevom sprevádzal
slávenie nedeľnej bohoslužby. Po svätej omši zaznelo
niekoľko piesní s vianočnou
tématikou.
Organizačne vystúpenie zboru zabezpečil Rímskokatolícky farský úrad Markušovce
v spolupráci s obcou Markušovce.
redakcia 

Študoval na gymnáziu v Levoči, potom na Bohosloveckej fakulte v Spišskej Kapitule,
kde bol vysvätený za kňaza
(1894). Ako kaplán a administrátor pôsobil na viacerých
miestach na Spiši. Markušovskú farnosť viedol v rokoch
1917 – 1923, následne ho
preložili do Smižian, kde aj zomrel (1950).
Dejiny Spiša ho zaujímali už
počas štúdií v Spišskej Kapitule. Zhromažďoval historický aj
archeologický materiál, študoval, robil si výpisky. Stal sa členom Spišského dejepisného
spolku, ktorého predsedom
bol od roku 1923. Vtedy vyšli
aj jeho dejiny Markušoviec,
ktoré ani dnes, po 85 rokoch,
nie sú prekonané. Spracoval
aj dejiny Kláštoriska, Čingova,
Smižian. Zozbieral materiál
k veľkej práci o cholere na
Spiši, ktorú už nedokončil.
V mesačníku Kultúra publikoval články k dejinám Oravy
a Spiša. Veriacim rád prednášal svoje nové historické poznatky, čím v nich vzbudzoval
národné povedomie. Napísal tiež učebnicu cigánštiny
– Cigánsku mluvnicu (1890)
a v Smižanoch založil prvú
cigánsku školu. Pôsobil aj ako
cirkevný inšpektor katolíckych ľudových škôl. Mal rád
obyčajných ľudí, ku ktorým
sa často prihováral, neraz sršiac vtipom. Vo vzácnych voľných chvíľach rád diskutoval
s L. Hanusom či s J. Špirkom,
ktorí mu určite pomáhali napredovať a povzbudzovali ho
v jeho náročnej práci.
Mária Sukeníková 

Nájomné
byty nižšieho
štandardu
V mesiaci december 2007 boli
pridelené prvé obecné nájom
né byty nižšieho štandardu,
ktoré sa nachádzajú v rómskej
osade Jareček.
Byty v osade sa začali stavať v januári 2006. Stavebné
práce vykonávala firma VK
stav, s.r.o. zo Spišskej Novej

Vsi. Z celkového objemu 17,8
mil. Sk poskytlo na túto stavbu MVaRR dotáciu vo výške
13,2 mil. Sk. Ostatné finančné
prostriedky boli z rozpočtu
obce, Rómovia sa pričinili
vlastnou prácou.
Byty boli skolaudované v júli
2007, ale nakoľko výstavba
VN – elektrickej prípojky bola
zrealizovaná až v septembri,
k odovzdávaniu bytov došlo
v novembri a v decembri minulého roku.
Obec má prijaté VZN č. 2/2006
o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo
vlastníctve obce Markušovce,
v ktorom sú podmienky na
pridelenie bytu stanovené
tak, že nájomca musí mať
vysporiadané všetky záväzky
voči obci a musí sa nachádzať
v hmotnej núdzi.
Na základe týchto podmienok bolo v prvom kole pridelených 8 bytov, v druhom
kole 18 bytov a zvyšné byty
boli pridelené žrebovaním
v januári 2008.
Obec môže skonštatovať, že
zatiaľ sa nevyskytli problémy
s nájomníkmi týchto bytov
a byty aj po štyroch mesiacoch užívania sú v dobrom
stave.
Ján Šofranko 

Markušovský spravodaj

zastupiteľstvo / komisie

Komisie pri OZ v Markušovciach
a ich činnosť v roku 2007
V zmysle ustanovenia § 15
zákona SNR o obecnom zria
dení č. 369/1990 Zb., v znení
neskorších zmien a predpisov
a uznesením obecného zastu
piteľstva, ďalej OZ, č. 7 zo dňa
29. 12. 2007 boli pri OZ v Mar
kušovciach zriadené komisie:
finančná komisia, komisia vý
stavby a verejného poriadku
a komisia kultúry a športu.
Komisie boli zriadené za
účelom plnenia funkcie poradného orgánu pre OZ pri
rozhodovaní o problémoch
v jednotlivých oblastiach pod
ľa odbornej problematiky.
Po zriadení boli tieto komisie
obsadené poslancami a obyvateľmi obce, ktorí prejavili
záujem o prácu v niektorej zo
zriadených komisií.
Za účelom koordinovanej čin
nosti komisií bol spracovaný
Štatút komisií, ktorý bol aktualizovaný. Zároveň boli zo zamestnancov obecného úradu
určení garanti pre jednotlivé
komisie. Koordináciu činnosti
komisií, v zmysle štatútu, zabezpečuje zástupca starostu
obce.

Zloženie komisií

Finančnú komisiu tvorí: Ing.
Ovčiariková Martina (garant),
Franková Alžbeta (predseda),
Čuchran Michal, Dvorská
Marta, Novotná Mária,
Tekáčová Magdaléna.
Komisia stavebná a verejného
poriadku je v zložení: Ing.
Rimbalová Klára (garant),
Sečka Jozef (predseda),
Čuchran Michal, Ing. Fajgeľ
Jozef, Galko Štefan, Horváth
Rudolf, Pecha Ondrej.
Komisia kultúry a športu: Krčmár Dušan (garant), Súkeník
Jozef (predseda), Ing. Fajgeľ
Jozef, Grečko Michal, Hospudka Alfréd.

Činnosť komisií

Komisia stavebná a verejného poriadku
V roku 2007 komisia zasadala
celkom sedemkrát.

Na prvom zasadnutí konanom 12. 4. bol za predsedu
komisie odporúčaný p. Jozef
Sečka. Na tomto zasadnutí
členovia komisie získali informácie o stavebných aktivitách v obci vykonávaných
v minulom období a boli zadané úlohy garantovi komisie
pre spracovanie podkladov
na ďalšie zasadnutia.
Druhé zasadnutie 17. 4. bolo
spojené s výjazdom do osady
Jareček, za účelom získania
prehľadu pre stanovenie ďalších aktivít v tejto časti obce.
Komisia si na mieste pozrela
stavbu obecných bytov, kanalizáciu, komunikácie a ČOV.
Na zasadnutí dňa 29. 5. sa
komisia zaoberala výstavbou
kanalizácie a ČOV II. etapa na
ul. Slovenská, Poľná a Brezová
a problematikou výstavby bytoviek v osade Jareček.
Následné zasadanie sa konalo 22. 8., na ktorom bolo
prerokované vysporiadanie
pozemkov p. Cvengroša a ďalších spoluvlastníkov.
Dňa 5. 10. komisia prerokovala problematiku záväzného
stanoviska obce Markušovce
k modernizácii železničnej
trate Žilina – Košice.
Časť členov komisie sa 17. 10.
zúčastnila rokovania k vydaniu záväzného stanoviska
obce Markušovce k Dokumentácii modernizácie železničnej trate Žilina – Košice,
ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi.
Na zasadnutí komisie dňa
6. 12. bola prerokovaná problematika výstavby garáží pri
cintoríne, žiadosti o odpredaj
pozemkov, zámer dobudovania kanalizačnej siete, ako aj
zámer odkúpenia a zámeny
pozemkov so spol. Blaumont,
s.r.o.
Komisia kultúry a športu
V roku 2007 mala päť zasadnutí. Na prvom, 21. 2., bol odporúčaný za predsedu p. Jozef
Súkeník. Komisia si na tomto
zasadnutí stanovila priority
svojej činnosti a uložila pred-

sedovi komisie vypracovať
harmonogram zasadnutí.
Na zasadnutí komisie 13. 4.
bol predložený plán podujatí
KŠK na rok 2007, a tiež oslavy 50. výročia otvorenia ZŠ
v Markušovciach.
Na treťom rokovaní 4. 9. boli
členovia komisie oboznámení s prípravou jazdeckých
pretekov a boli zadané úlohy
členom komisie a zamestnancom úradu. V ďalšom bola
prerokovaná príprava akcie
„Za agroturistikou a vidieckym turizmom do Danišoviec“. Prediskutovaná bola aj
otázka výstavby viacúčelového ihriska.
Na deň 10. 12. bolo zvolané
štvrté zasadnutie komisie

z dôvodu zámeru vydania
knihy o obci Markušovce
a návrhu podania žiadosti
o dotáciu na jej vydanie.
Dňa 17. 12. sa konalo piate
zasadnutie, kde bola poskytnutá informácia o podaní
žiadosti o grant na vydanie
knihy, a tiež prehodnotenie
činnosti komisie za uplynulý
rok. Taktiež bol prerokovaný
predbežný plán činnosti na
rok 2008 s požiadavkami na
finančné zabezpečenie plánovaných akcií v návrhu rozpočtu obce.
Finančná komisia
Počas roku 2007 komisia zasadala trikrát. Na prvom rokovaní 6. 2. odporučila schváliť OZ
do funkcie predsedu Alžbetu
Frankovú a prerokovala návrh
rozpočtu obce na rok 2007.
Na druhom zasadnutí dňa
26. 6. sa komisia zaoberala
1. zmenou rozpočtu ZŠ s MŠ
a prerokovala záverečný účet
obce za rok 2006.
Dňa 8. 10. komisia sa zaoberala
1. zmenou rozpočtu obce a 2.
zmenou rozpočtu ZŠ s MŠ.
Komisia pravidelne predkladala svoje odborné stanoviská obecnému zastupiteľstvu
pred prerokovávaním rozpočtu obce.
Ing. Jozef Sendrei 
(zástupca starostu obce)
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Rozhovor so starostom obce Ing. Jánom Šofrankom

 Už druhé volebné obdobie
zastávate najvyššiu volenú
funkciu v obci. Čo pre vás zna
mená byť starostom obce?
Keďže som už od gymnaziálnych čias pracoval v rôznych
spoločenských a straníckych
funkciách a práca s ľuďmi
ma neprestala zaujímať ani
počas môjho vysokoškolského a pracovného života,
rozhodol som sa pokračovať
aj v práci pre obec. Ako poslanec obecného zastupiteľstva
som pôsobil v rokoch 1998 až
2002. Vo voľbách v roku 2002
som bol zvolený za starostu
obce. Táto práca je pre mňa
poslaním.

 Keďže informovanosť našich
občanov bola v minulosti sla
bá, spomeňte akcie a projekty
ukončené v predchádzajú
com období, ktoré pokladáte
za najvýznamnejšie.
V posledných dvoch rokoch
sme dokončili významné inves
tičné akcie a to výstavbu 24
obecných nájomných bytov
bežného štandardu, 30 bytov
nižšieho štandardu a zrealizovala sa kompletná infraštruktúra v rómskej osade Jareček
v hodnote 511 000 EUR bez
DPH. Ďalej sa zrekonštruovali
komunikácie na uliciach Bystrá, Podhradová a SNP.
V roku 2007 boli ukončené
zemné práce v druhej etape
výstavby kanalizácie v časti
obce „Za hajcom“ – ulice Brezová, Poľná, Slovenská. Oplotilo sa futbalové ihrisko a pred
dokončením je výstavba multifunkčného ihriska s umelým
trávnatým povrchom.

 Markušovce sú obcou s bo
hatou históriou, s veľkým kul
túrnym dedičstvom. Aký je váš
osobný vzťah k našej obci?
Obec Markušovce je svojou
kultúrou a históriou jedinečná. Vždy som sa snažil, aby
som mohol v Markušovciach
žiť a pracovať. Zachovanie
a rozvoj obce mi nikdy neboli
ľahostajné. Preto sa ako starosta obce snažím o rekonštrukciu poškodených kultúrnych pamiatok. Je to náročný
proces, ktorý si vyžaduje veľa
času a finančných prostriedkov. Tie sa budeme snažiť získať aj z európskych fondov.

 Aké sú priority obce v roz
počtovom roku 2008 s výhľa
dom na ďalšie obdobia?
Hlavnou prioritou rozpočtového roku 2008 je podanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu základnej školy, obnovu
národných kultúrnych pamiatok – kúrie Bocian a kúrie pod
kostolom, a tiež podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na dokončenie kanalizácie v spodnej časti obce.
Z vlastných zdrojov chceme
zrekonštruovať komunikácie
na uliciach Poľná, Slovenská
a Brezová.

Stojíme na začiatku rozpoč
tového roka 2008. O stanove
ných cieľoch na nastávajúce
obdobie, ale aj o dosiahnutých
výsledkoch predchádzajúceho
roka sme sa zhovárali so sta
rostom obce.

V prvom polroku sa ukončia
práce na zmenách a doplnkoch územného plánu obce
a taktiež sa ukončí tvorba
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Ubezpečujem obyvateľov obce,
že pravidelne budú zo strany
obce prostredníctvom časopisu a novej internetovej
stránky informovaní o činnosti obecného úradu, obecného
zastupiteľstva a komisií, ktoré
pracujú pri obecnom zastupiteľstve a o všetkých kultúrnospoločenských udalostiach
v našej obci.
 Akým spôsobom chcete
napĺňať tieto ciele?
Splnenie takýchto predsavzatí
si vyžiada dôkladné spracovanie všetkých častí projektovej
dokumentácie, zabezpečenie
potrebných stavebných povolení a včasné vypracovanie
a podanie príslušných žiadostí o granty.
 Čo by ste zaželali sebe a oby
vateľom obce do ďalších dní?
Rok 2008 je rokom, v ktorom
sa pridelí veľký objem finančných prostriedkov z európskych fondov. Želám si, aby
sme boli čo najúspešnejší pri
podávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky,
tak dôležité pre ďalší rozvoj
obce.
Obyvateľom obce želám veľa
rodinnej pohody, zdravia
a splnených prianí.
redakcia 


Starosta vo svojej pracovni

Ing. Ján
Šofranko,

markušovský
starosta

Funkciu starostu obce Mar
kušovce vykonáva po opä
tovnom zvolení v roku 2006
už druhé volebné obdobie.
Narodil sa 30. júla 1966 v Spiš
skej Novej Vsi. Po ukončení
Základnej školy v Markušovciach pokračoval v štúdiu na
Gymnáziu kap. J. Nálepku
v Spišskej Novej Vsi. V štúdiu
pokračoval na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy
technickej v Košiciach, kde
v roku 1989 promoval za inžiniera rádioelektroniky.
Po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil do pracovného pomeru v závode
TOS Spišská Nová Ves ako
systémový inžinier. Od roku
1995 pracoval ako vedúci obchodný zástupca Univerzálnej bankovej poisťovne, a.s.
pre región Spiš. Z tejto pozície bol v roku 2002 po úspešných voľbách uvoľnený na
výkon funkcie starostu obce
Markušovce.
Absolvoval aj ďalšie vzdelávania ako Nemeckú korešpondenčnú akadémiu v odbore Podnikanie s cennými
papiermi a burzovými systémami. Získal osvedčenie obchodníka s cennými papiermi pre RM-systém Slovakia,
certifikáty programu rozvoja
riadiacich schopností, programu rozvoja obchodných
schopností. V rámci vzdelávania v samospráve získal
osvedčenie „Ako lepšie plánovať a manažovať rozvoj“.
V roku 2006 sa stal členom
dozornej rady Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Je slobodný, bez záväzkov.
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fotoobjektívom

Erb obce
Markušovce

V Heraldickom registri Slovenskej republiky je od roku 1993
zapísaný erb obce Markušovce,
ktorý nakreslil Vladimír Labuda.
V modrom štíte na zelenej pažiti
stojaci striebrovlasý vľavo hľadiaci rozkrídlený anjel v striebornom
rúchu a v zlatom kabátci, v pravici so zlatou ratolesťou, v ľavici so
zlatým vencom. Na erbe vidíme
sv. Michala archanjela, odvekého bojovníka so zlom, ochrancu
kresťanov. Patrónom Markušoviec je odpradávna, o čom svedčia aj prvé stredoveké záznamy
z 13. storočia, v ktorých sa píše
o kostole sv. Michala archanjela.

Bytovky na Školskej ulici

Výstavbou bytov na Školskej ulici chce obec pomôcť pri riešení bytovej otázky najmä
mladým rodinám. V súčasnosti sú všetky byty obývané. Obec sa snaží získať finančné
prostriedky z rozvojových programov EÚ a SR na výstavbu ďalších bytov aj v iných častiach Markušoviec.

Byty nižšieho štandardu v Jarečku

Ďakovný list

Riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Helena Novotná, vyjadrila ďakovným listom
úprimné a srdečné poďakovanie obci Markušovce za
spoluprácu na VI. ročníku Medzinárodnej prehliadky
historickej hudby európskych regiónov.

Tak ako každý z nás, aj naši rómski spoluobčania potrebujú žiť
v dôstojnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. Realizáciou
projektu výstavby bytov v osade Jareček niektorí z nich získali
vyhovujúce a aj navonok príjemné bývanie.
Podmienkou získania bytu, okrem iného, bolo aj vysporiadanie
všetkých nedoplatkov voči obci a záväzok, že sa o nájomné byty
budú obyvatelia podľa svojich možností a schopností zodpovedne starať. V prípade, že rodina doposiaľ obývala čiernu stavbu, je
povinná ju po nasťahovaní do bytov na vlastné náklady zbúrať.
Takýmto prístupom obecný úrad vyvíja snahu o zlepšenie podmienok života v osade, ktorá je súčasťou našej obce.
Aj keď je priskoro na zodpovedné hodnotenie, s odstupom štyroch mesiacov môžeme konštatovať, že obecné nájomné byty
v Jarečku sú zatiaľ v dobrom technickom stave.

