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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 

 

         

21. správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 

 Správa o kontrole uznesení obecného zastupiteľstva bola vykonaná na základe 

rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, článku 11, ods. 3 účinného   

od 14. 7. 2015, kedy došlo k opätovnému potvrdeniu uznesenia č. 49/2015 Zb. 

 

Účelom kontroly bolo zistiť stav plnenia prijatých uznesení súčasného obecného 

zastupiteľstva Obce Markušovce od posledného zastupiteľstva, t. j. od 28. 11. 2017 a skôr         

so zameraním na posledné uznesenia,  nesplnené uznesenia.  

V zmysle § 16, odst. 1 organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva 

a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad. 

Podľa § 16, odst. 2, bod d/ obecný úrad vykonáva nariadenia, uznesenia obecného 

zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Podľa § 16, odst. 3 prácu obecného úradu riadi starosta. 

 

OZ konané 27. 10. 2016 

 

Uznesenie č. 174/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
obstaranie návrhu Zmeny a doplnky 02 Územného plánu zóny Markušovce (ZaD 02 ÚPZ 

Markušovce) v lokalitách: 

1. Rozšírenie IBV v miestnej časti obce Markušovce za ulicou Komenského na parcele číslo 

EKN 580, katastrálne územie Markušovce. 

2. Miestna časť Oľšo na parcelách katastrálneho územia Markušovce – určenie územia na 

bývanie. 

3. Rozšírenie sietí pre výstavbu IBV, pre obyvateľov obce Matejovce nad Hornádom na 

pozemkoch katastrálneho územia Markušovce, parcelné čísla EKN 3447/4, EKN 3447/5, 

CKN 3395/6, EKN 3447/7. 

4. Zaktualizovanie súčasného stavu obce. 

Stav plnenia: Na zmenách a doplnkoch územného  plánu sa pracuje.  

 

OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 189/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC612-

2016-1a za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci Markušovce", 
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ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom rozvoja 

obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a 

spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné) do výšky 45.000,- Eur, 

- na par.č. CKN 1800, kat. úz. Markušovce. 

Stav plnenia: Z dôvodu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na novostavbu materskej školy v Markušovciach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka, v zastúpení Košickým VÚC /viď internetová stránka obce zmluva č. 150/2017/ 

účinnej deň po zverejnení /prvýkrát bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv 5. 12. 2017/, 

odporúčam dané uznesenie zrušiť. 

 

 

OZ konané 02. 03. 2017 

 

Uznesenie č. 213/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
prevod časti pozemku EKN 92435 – orná pôda o celkovej výmere 1446 m2, zapísanej na LV 

1349, v podiele 11/12, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 11/2014 ( 

vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 27.10.2016 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 10.11.2016), novovytvorené pozemky 

CKN 419/2 o výmere 29 m2 a CKN 429/7  o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria v 

podiele 11/12, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva Jána Tomku nar. 

22.1.1951 a manželky Boženy Tomkovej, rod. Kroščenová, nar. 14.4.1951, obidvaja trvale 

bytom Jareček 82/22, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Od poslednej kontroly nenastala žiadna zmena. K prevodu na katastri zatiaľ 

nedošlo. Podľa informácie od p. Pavlíkovej problémy na katastri by mali byť odstránené do 

konca roka. 

 

Uznesenie č. 215/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:        
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Markušovce pozemku CKN 1111 – 

záhrady o celkovej výmere 279 m2 a pozemku CKN 1112–zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere 241m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa 

Geometrického plánu č.  23/2016  (vyhotoveného Geodézia Spiš - Ing. Novák F., dňa 

20.6.2016 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 

7.7.2016), novovytvorená parcela CKN 1111/1 o výmere 206 m2, druh pozemku záhrada, 

CKN 1111/2 o výmere 73 m2, druh pozemku záhrada,  CKN 1112/1 o výmere 186 m2, druh 

pozemku  zastavané plochy, CKN 1112/2 o výmere 55 m2, druh pozemku  zastavané plochy,  

v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Jozefa Kopnického nar. 

15.1.1966, trvale bytom Železničná 196/15, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy stále nedošlo.  
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Obecné zastupiteľstvo  z 18. 4. 2017 

Uznesenie č. 221/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:  
- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy   IROP-P     

-SC2.2.1-PZ-2016-1 za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

Markušovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným Programom 

rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

a spolufinancovanie neoprávnených výdavkov /ak budú relevantné/ do výšky 235.000,- Eur, 

- na par. Č. CKN 1800 kat. úz. Markušovce  

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s  Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zastúpení Košickým  bola podpísaná  30. 11. 2011, 

účinná je od 6. 12. 2017, kedy bola prvýkrát zverejnená v centrálnom registri zmlúv, na inter-

netovej stránke obce sa nachádza pod interným číslom 150/2017, zverejnená bola 12. 12. 

2017. Na základe tejto zmluvy poskytovateľ poskytne obci 95 %  oprávnených výdavkov      

zo sumy 709.600,- Eur, t.j. maximálne sumu 674. 120,- Eur, zvyšok 5 % je spoluúčasť obce 

v sume 35.480,- Eur + všetky neoprávnené výdavky. Spôsob financovania je refundácia alebo 

predfinancovanie /bod 2.1. zmluvy/. Začiatok realizácie hlavných aktivít nie je v zmluve 

určený. 

 

 

OZ konané 30. 5. 2017: 

 

Uznesenie č. 231/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
prevod časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, 

zapísanej na LV 1 v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 9/2017          

/vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 23.01.2017 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 30.01.2017 ), novovytvorené pozemky 

CKN 369/33 o výmere 207 m2 a CKN 369/34 o výmere 51 m2, druh pozemkov zastavané 

plochy a nádvoria v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva 

Mareka Pechu, nar. 16.01.1990, trvale bytom Jareček 105/57, 053 21 Markušovce 

a manželky Jaroslavy Pechovej, rod. Horváthovej, nar. 07.09.1992 trvale bytom Jareček 

71/10, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy naďalej zo strany kupujúcich nedošlo z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov.  

 

Uznesenie č. 233/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
predbežný zámer prenajať časť pozemku CKN 824 na zriadenie stánku slúžiaceho na predaj 

zmrzliny. 

Stav plnenia:. Uznesenie zatiaľ nesplnené. 
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OZ konané 06. 06. 2017: 

 

Uznesenie č. 234/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A. berie na vedomie: 
žiadosť starostu Obce Markušovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) 

a) kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, 

b) názov ŽoNFP: „Miestna občianska poriadková služba v Obci Markušovce.“ 

B. konštatuje:  
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja a s Územným plánom Obce Markušovce. 

C. schvaľuje: 
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2017-1, za účelom realizácie projektu 

„Miestna občianska poriadková služba v Obci Markušovce.“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 

maximálne 10 100,- € (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 202 000,- € ) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

Stav plnenia: Žiadosť bola úspešná, po prehodnotení výdavkov uvedených v návrhu zmluvy 

obecné zastupiteľstvo neschválilo výdavky na rok 2017 na činnosť miestnej občianskej 

poriadkovej služby a odstupuje od tejto aktivity. Zo strany starostu obce bola aj napriek tomu 

podaná žiadosť o predlženie termínu uzatvorenia zmluvy so žiadosťou o navýšenie príspevku 

štátu. Navýšenie finančného príspevku nie je možné – bližšie list zaslaný e-mailom p. 

Formelom   zo dňa 12. 12. 2017. 

 

Uznesenie č. 236/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
pripraviť návrh na nákup odpadových nádob – Kuka. 

Stav plnenia: Návrh nebol pripravený. Uznesenie nesplnené. 

 

 

OZ konané 27. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 239/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 237 989,40 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 11 

899,47 € 

- výšku 23 798,94 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Žiadosť bola predložená 28. 6. 2017. Odpoveď zatiaľ nemáme. 

 

Uznesenie č. 242/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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schvaľuje 
Záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce ukladá: 

-opraviť údaje v záverečnom účte a po oprave ich zverejniť na internetovej stránke obce spolu         

s tabuľkovou časťou, vrátane rozpočtu ZšsMŠ do 31. 7. 2017 

- zverejniť stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu na internetovej stránke obce          

do 31. 7. 2017, 

- predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru zamestnancov obce k 30. 6. 2017 v súlade              

s prijatým rozpočtom na rok 2017 a jeho zmenami do najbližšie OZ, 

- doplniť organizačný poriadok a rámcové náplne jednotlivých referátov a tieto zverejniť      

na internetovej stránke obce do 30. 9. 2017, 

- zverejniť všetky interné predpisy obce na internetovej stránke obce, okrem bezpečnostnej 

smernice do 30. 9. 2017, 

- pripraviť do 30. 9. 2017 návrh nového štatútu obce a zásad hospodárenia s majetkom obce 

Stav plnenia: Oproti predchádzajúcemu zisteniu z prijatých opatrení OZ k záverečnému účtu 

za rok 2016 nebolo zistené splnenie žiadnych iných opatrení, okrem vyhotovenia organizačnej 

štruktúry, ktorá má byť predložená na najbližšie OZ. 

 

OZ konané 20. 07. 2017 

 

Uznesenie č.254/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša a schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecné záväzné nariadenie Obce Markušovce č.3/2016 zo dňa 19. 11. 2016 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska – Dodatok č. 1. 

 

Uznesenie č.255/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša a schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecné záväzné nariadenie Obce Markušovce č.1/2017 zo dňa 17. 03. 2017 o 

podmienkach chovu a držania psov – Dodatok č. 1. 

Stav plnenia 254,255/2017: Po neuznaní platnosti VZN prokurátorom /protest prokurátora, 

ktorý OZ nebol predložený/ z dôvodu nepodpísania VZN v zákonnej 10-dňovej lehote a ich 

neopätovného potvrdenia OZ v dvojmesačnej lehote, boli dodatky návrhov VZN v zmysle 

zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 6, odst. 3 opätovne zverejnené na internetovej 

stránke obce a výveske obce dňa 14. 11. 2017 ako VZN č.4/2017 a 5/2017.  Z dôvodu, že 

v roku 2017 obec prijala iba jedno VZN, odporúčam pri hlasovaní o danom VZN posunúť 

čísla VZN  na 2/2017 a 3/2017, ak budú schválené v roku 2017.  

 

OZ konané 24. 08. 2017 

 

Uznesenie č. 261/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 252/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku kultúrneho domu obce Markušovce v znení:  

v Čl. I, bod 1. doplniť na záver: „bez použitia súkromného ozvučenia a aparáturných zostáv.“ 
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v Čl. III. bod 1. Namiesto „sklad“ uviesť „pracovisko zamestnancov OcÚ.“ 

V Čl. V. bod 1. Namiesto „Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo 

neverejné podujatie, ktoré je spojené s hudobnou produkciou, sa môže konať do 22.00 hod.“ 

uviesť 

„Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo neverejné podujatie sa 

môže konať do 21.00 hod.“ 

Stav plnenia: Stav nezmenený. Na internetovej stránke obce, ani v prevádzkovom poriadku 

nachádzajúcom sa v budove kultúrneho domu naďalej nedošlo k zmene a oprave údajov 

týkajúcich sa platnosti daného dodatku, t.j . od opätovného potvrdenia uznesenia OZ zo dňa 

24. 08.2017. 

 

Uznesenie č. 264/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Nákup kompostérov       

v obci Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 84 376,80 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 4 

218,84 € 

- výšku 2 109,42 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Odpoveď k predloženej žiadosti zatiaľ nemáme. 

 

Uznesenie č. 265/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Čiastočná rekonštrukcia Požiarnej 

zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 1 230,- €, 

- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná 

rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 450,- €, 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná rekonštrukcia 

Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ na základe výzvy Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru SR č. VII, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

zabezpečenie spolupráce s príslušnými členmi DHZ a koordinácia postupov pri riadení 

projektu, 

- výšku maximálnych predpokladaných výdavkov na realizáciu projektu vo výške 57 412,62 € 

s DPH, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 1 

500,- € a ostatné vlastné výdavky do výšky 25 912,62 €, a teda celkové vlastné predpokladané 

náklady do výšky 27 412,62 €, a 

- výšku 5 741,26 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov alebo prác naviac 

na základe nepredpokladaných okolností. 

Stav plnenia: Odpoveď k predloženej žiadosti zatiaľ nemáme. 

 

OZ konané 28. 09. 2017 

 

Uznesenie č. 267/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
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odpísať pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti: 

1. Predpis na základe vystavenej faktúry dňa 14.6.2010 za knihu Životopisná encyklopédia 

významných žien a mužov Slovenska vrátane úroku a trov konania v sume 806,63 EUR. Dňa 

22.11.2011 čiastočná úhrada 500,00 € . Nedoplatok 306,63 € odpísať z účtu 378 – Iné 

pohľadávky. 

2. Predpísané nájomné nebytové firma HASPOL, spol. s.r.o. / deň výmazu spoločnosti 

5.3.2010 / za rok 2004 v sume 32,59 €, r. 2005 301,96 €, pokuta 154,35 a trovy konania 29,28 

€ . Spolu 518,18 € odpísať z účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obce. 

3. Predpísané nájomné nebytové v bývalej Materskej škole na Odorínskej ceste č. 26 za rok 

2012 a 2013 dlh 43,20 € a nájomné pozemok Korytno II za rok 2000 v sume 28,86 €. 

Nájomcovia na výzvy a upomienky nereagovali a ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne. 

Dlh na nájomnom spolu 72,06 € odpísať z účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov 

obce. 

4. Nedoplatky za služby na Zdravotnom stredisku za rok 2005, 2011 a II.-IV. 2012 v sume 

1122,35 € odpísať z účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obce. 

5. Neoprávnený predpis za sprostredkovanie internetových služieb za rok 2007 a 2008 / 

nepodpísaná zmluva /. Sumu 398,32 € odpísať z účtu 318 - Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obce. 

6. Predpísané PHM – súkromné jazdy na Alfe Romeo 159 za rok 2008 na základe uznesenia 

37/2011. Pohľadávku v sume 537,97 € odpísať z účtu 318 - Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obce. 

Stav plnenia: Kontrolou stavu plnenia bolo zistené, že z uznesenia nie vždy vyplýva, voči 

komu bola pohľadávka vedená a komu ju odpúšťame a v akej sume /bod 1, bod 3, bod 4, bod 

5, bod 6/, čo sťažuje kontrolu a tiež je možná zámena.  Uznesenie má byť formulované jasné 

a zrozumiteľné. Do budúcna odporúčam pripravovať návrhy na uznesenia zo strany 

zamestnancov obecného úradu konkrétnejšie s rozpisom jednotlivých pohľadávok. 

Pohľadávky sú vždy vedené voči konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe a odpísané môžu 

byť len voči konkrétnej osobe. K odpisu vyššie uvedených pohľadávok z účtovníctva došlo 

zápisom k 1. 10. 2017 /doklad č. ODP-00011 a ID-000109/.  

 

Uznesenie č. 268/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
odpísať pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti 

1. Predpísané pokuty uložené obcou priestupky na úseku školstva (záškoláctvo) za rok 

2008,2009 a ostatné priestupky (fajčenie vo vlaku) za rok 2012,2013 spolu v sume 1467,61 

eur – odpísať z účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obce 

2. Nedoplatok za spotrebovanú elektrickú energiu za rok 2010, ul. Michalská 47/69 - 

Mačeková Mária v sume 1377,61 eur z dôvodu úmrtia menovanej – odpísať z účtu 318 – 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obce. 

Stav plnenia: Platí to čo v stave planenia pri uznesení č- 267/2017. Z uznesenia v bode 1 

nevyplýva, voči komu konkrétne bola pohľadávka vedená a u koho ju odpisujeme. 

Z poskytnutých podkladov bolo zistené, že predpísané pokuty v bode 1 v celkovej sume 

1467,61 Eur sa týkali 69 osôb. Pohľadávky boli z denníka odúčtované zo stavom k 1. 10. 

2017 //doklad č. ODP-00011 a ID-000109  a z pomocnej evidencie pohľadávok odstránené 

v decembri 2017.  

 

Uznesenie č. 269/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje:  
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finančný príspevok v zmysle VZN č. 4/2016, čl. IX. vo výške 150 € pre Folklórny súbor 

Markušovčan. 

Stav plnenia: Finančný príspevok sa Folklórnemu súboru Markušovčan vyplácal postupne 

podľa predložených dokladov. V čase kontroly čerpanie v sume 0,80 Eur. 

 

Uznesenie č. 270/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
dotáciu v zmysle VZN č. 4/2016 vo výške 500,- € pre občianske združenie MUSICA 

NOBILIS na prípravu a realizáciu koncertu XXII. ročníka medzinárodného hudobného 

festivalu MUSICA NOBILIS v Letohrádku Dardanely s podmienkou, že dotácia bude 

vyplatená po predložení vyúčtovania. 

Stav plnenia: Zmluva s OZ bola podpísaná 2. 10. 2017, kedy aj bola zverejnená. K jej 

účinnosti došlo 3. 10. 2017. K vyplateniu dotácie došlo po zdokladovaní 16. 11. 2017.  

 

Uznesenie č. 271/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
dotáciu v zmysle VZN č. 4/2016 vo výške 3.500,- € pre občianske združenie SLOVAN FO 

Markušovce podľa predloženej žiadosti. 

Stav plnenia: Výkon uznesenia pozastavený podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení dňa 29. 09. 2017. Uznesenie nebolo potvrdené, čím stráca platnosť. 

 

 

OZ konané  28. 11. 2017 

 

Uznesenie č. 274/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada: 

predložiť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva nápravne opatrenia na odstránenie 

zistených závad na stavbách schody ku kostolu a oprava balkónov – bytovky Školská ul. 

Stav plnenia: Podľa informácií zo sekretariátu materiál má byť predložený na najbližšie OZ. 

 

Uznesenie č. 275/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenia č. 4/2017 v súlade s § 14 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celové výdavky podľa § 14, odst. 2, písmeno a) 

Bežné výdavky 

610, 620 Mzdy a poistné - Školský klub detí - 1 395,00 € 

640 Odchodné - Školská jedáleň                    + 1 395,00 € 

Stav plnenia: Zmeny sa týkajú rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce. Do systému RIS-amu ich 

nahlasuje obec.  V čase kontroly sa na zapracovaní zmien do RIS-amu pracovalo. 

/20.12.2017/ 

 

Uznesenie č. 276/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 



  21. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

9 

 

Rozpočtové opatrenia č. 10/2017 

V súlade s § 14 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: 

 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa § 14, ods. 2, písmeno a) 

 

 

Bežné príjmy 

312 Register adries                                                        - 400,00 € 

Bežné výdavky 

0111 633002 - výpočtová technika                            + 1 000,00 € 

0111 637004 - informačné tabule                                 + 252,00 € 

0111 637005 - služby externého manažmentu           + 1 250,00 € 

0111 642001 - príspevok podľa VZN                           + 580,00 € 

0112 611 - HK mzdy                                                  + 1 000,00 € 

0112 62. - HK odvody                                                   + 350,00 € 

0133 41 611 - matrika – mzdy (vl .zdroje)                 + 4 000,00 € 

0133 41 62. – matrika – odvody (vl. zdroje)              + 1 398,00 € 

0133 111 611 - matrika – mzdy (cudzie zdroje)         - 4 000,00 € 

0133 41 62. – matrika – odvody (cudzie zdroje)         - 1 398,00 € 

0133 111 632003 – matrika – poštovné                            - 20,00 € 

0320 111 633007 – PO špeciálny materiál                    + 282,28 € 

0320 111 637006 – PO lekárske prehliadky                     + 4,00 € 

0320 41 637006 – PO lekárske prehliadky                     - 286,28 € 

0451 41 634004 – pren. Dopr. prostriedkov                   - 300,00 € 

0451 41 635006 – údržba MK                                         + 10,00 € 

0510 41 633004 – nájom odpadových nádob              + 1500,00 € 

0520 41 635004 – údržba prev. strojov ČOV                + 700,00 € 

0520 41 637011 – rozbor odpadovej vody                    + 300,00 € 

0560 41 633006 – sadenice, kvety                               - 1 000,00 € 

0560 41 633015 – palivo do kosačky                            + 200,00 € 

0840 41 633006 – DS – materiál                                    - 100,00 € 

0840 41 633006 – DS – údržba chl. boxu                      - 100,00 € 

0840 41 633006 – DS – údržba budovy                         - 100,00 € 

10201 41 642007 – príspevok Kat. charite                  - 5 922,00 € 

Kapitálové výdavky 

716 PD Zníženie energ. náročnosti MŠ                      + 1 000,00 € 

7l6 PD KC                                                                       - 50,00 € 

716 PD MŠ                                                                    - 300,00 € 

716 PD rekonštrukcia chodníka Michalská, Sv.J. Nep.+ 350,00 € 

717 Multifunkčné ihrisko Jareček                               - 1 000,00 € 

 

B. rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c). 

Bežné príjmy 

212003 DS – poplatky                                               + 200,00 € 

229003 Znečistenie ovzdušia                                       + 50,00 € 

312 Matrika – prenesené kompetencie                      + 112,00 € 

312 ÚPSVaR – osobitný príjemca                              + 375,00 € 
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Bežné výdavky 

6.ÚPSVaR – osobitný príjemca                            + 375,00 € 

C. rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a finančných operácií podľa § 14, odst. 2, 

písmeno d). 

Finančné operácie príjmy 

71 465 Finančná zábezpeka                                  + 3 057,00 € 

 

Stav plnenia: Do systému RISamu , kde je termín v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy§ 12, odst. 4, bod b/ stanovený najneskôr do 30. kalendárneho 

dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom 

obce. Zmeny boli nahlásené 28. 11. 2017. 

 

 

Markušovce  20. 12. 2017 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 
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