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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 

 

         

26. 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 27. 03. 2018 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: Návrh zmien a doplnkov 02 Územného plánu zóny Markušovce bol vypraco-

vaný vo februári 2018 Architektonickom štúdiom ATRIUM, s.r.o., Košice a po jeho zve-

rejnení prerokovaný dňa 30. 5. 2018 s dotknutými organizáciami o 13.00 hod. a o 16.00 hod.  

aj so širokou verejnosťou v zasadacej miestnosti obecného úradu. V zverejnenom návrhu  boli 

okrem 3 schválených lokalít uvedených v uznesení doplnené 2 nové lokality, ktoré OZ 

neschválilo – Jareček – plochy južne od potoka a Agrostav – plocha v strede areálu. 
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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: Rozhodnutie z katastra o prevode majetku bolo vydané 17. 4. 2018. Obci 

Markušovce bolo doručené 21. 4. 2018. Právoplatnosť nadobudlo po 15 dňoch od doručenia.  

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

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.  

 

 

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. územie Markušovce  
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Stav plnenia: Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy prebehlo verejné obstarávanie, ktoré 

bolo posunuté na kontrolu. O výsledkch z kontroly verejného obstarávania ex-ante a plánoch 

výstavby bude informovať starosta obce. 

 

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 došlo 7. 5. 2018, t.j. skoro rok po prijatí uznesenia OZ. 

V uvedený deň bola zo strany kupujúcich uskutočnená aj úhrada do pokladne obce v sume 

1 032,- Eur /príjmový doklad 55/2018/. K zverejneniu zmluvy došlo 9. 5. 2018, účinnosť 

nadobudla deň po zverejnení. Už došlo aj rozhodnutie z katastra o prepise majetku. Uznesenie 

splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

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: V katastri došlo k zmene zápisu súčasného kultúrneho domu, kde má byť 

stánok zriadený.  Pokračuje sa vo vyhotovení projektovej dokumentácie, ktorá ak bude 

schválená hygienou, tak bude vyhotovený znalecký posudok na určenie ceny nájmu. 

Uznesenie naďalej v riešení, zatiaľ nesplnené.  

 

Uznesenie č. 236/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
pripraviť návrh na nákup odpadových nádob – Kuka. 

Stav plnenia: Návrh nebol pripravený. Podľa p. Formelu, ktorý rokoval s p. Tabačekom, 

riaditeľom dispečinku firmy Brantner Nova, ktorá likviduje odpad, v súčasnosti  je vraj trend, 

že Kuka nádoby v obciach odstraňujú. Ich životnosť je u bežného občana 8-10 rokov, 

u rómskeho obyvateľstva maximálne rok, preto neodporúča ísť touto cestou. Ďalší problém je 

zo strany firmy dostupnosť k jednotlivým domom, keďže v Jarečku momentálne nie sú 

vhodné prístupové cesty. Dané riešenie je v rozpore s prijatým VZN č.1/2015 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností , čl. 

6, bod 2 a 3. Podrobnejšie vysvetlenie je v materiáli zo dňa 24. 4. 2018, bod 9, kde je návrh   

na zrušenie daného uznesenia. Uznesenie zatiaľ nesplnené. 
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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. Obec bola znova požiadaná o formálne 

doplnenie. O výsledkoch žiadosti bude informovať starosta obce. 

 

Uznesenie č. 242/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

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: Uznesenie splnené čiastočne.  Stanovisko HK nebolo zverejnené, ani 

doplnený a platný organizačný poriadok obce. Zverejnené neboli ani interné predpisy obce. 

Návrh nového štatútu obce a zásad o hospodárení s majetkom nebol pripravený v lehote 

uvedenej v uznesení, ani neskôr. 

 

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 aparatúrných zostáv.“ 

v Čl. III. bod 1. Namiesto „sklad“ uviesť „pracovisko zamestnancov OcÚ.“ 
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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. Údaje v prevádzkovom poriadku nie sú v súlade s daným 

uznesením. Uznesenie je účinné od opätovného potvrdenia uznesenia OZ zo dňa 24. 08.2017 

a nie od 14. 8. 2017, ako je uvedené v prevádzkovom poriadku zverejnenom na internetovej 

stránke obce.  

 

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: Dňa 25. 4. 2018 bolo obci doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nená-

vratný finančný príspevok v sume 80. 157,96 Eur. V súčasnosti sa pracuje na verejnom 

obstarávaní.  O jeho výsledkoch bude informovať starosta obce. 

 

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: Na základe telefonického rozhovoru výsledky z 2. kola žiadostí budú známe 

o 2-3 mesiace. V súčasnosti vyzývateľ pripravuje zmluvy z 1. kola, v ktorom obec nebola 

úspešná. 

 

 

 



  26. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

6 

 

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 vyjadrenia starostu obce na poslednom obecnom zastupiteľstve dňa 27. 

3. 2018, stavba schodov ku kostolu bola skolaudovaná v daný deň. Kontrolou bolo zistené, že 

kolaudačné rozhodnutie bolo vydané deň po konaní OZ, dňa 28. 3. 2018 s tým, že je potrebné 

vymeniť poškodené madlá a dokončiť úpravu svahu hradného kopca. Opatrenia na odstráne-

nie zistených závad ohľadom oboch stavieb neboli OZ predložené žiadne. V čase kontroly 

uznesenia zistené závady zo strany investora ešte neboli odstránené. K vyplateniu faktúry na 

práce zatiaľ nedošlo. Uznesenie nebolo splnené.  

 

 

OZ konané dňa 8.2.2018 

 

Uznesenie č. 279/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

1. Spracovanie a  vydanie monografie Obce Markušovce podľa predloženého návrhu v roku 

2019. 

2. Celkovú výšku rozpočtu maximálne 8800 €, s tým, že pre rok 2018 bude v rozpočte 

zálohová čiastka 4.000 € a zostávajúca čiastka 4.800 € sa presunie na rok 2019. 

3. Zabezpečovať spolufinancovanie aj z iných zdrojov o čo budú korigované celkové náklady 

diela. 

Stav plnenia: Začiatkom mája 2018 došlo na obecnom úrade k stretnutiu osôb, ktoré by sa 

mali podieľať na spracovaní a vydaní monografie. Bližšie informácie poskytne p. starosta, 

ktorý sa daného stretnutia zúčastnil. Zúčastnení predbežne vyslovili súhlas s účasťou na 

príprave knihy. Zodpovednou osobu za zostavenie knihy bude p. Fajgel, zo strany obce majú 

byť nápomocní p. Hamráková a p. Formela. 

 

Uznesenie č. 282/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé 

trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 142/2017 (vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom 

GEONET, dňa 8.12.2017 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor, dňa 18.12.2017), novovytvorené parcely CKN 369/36 o výmere 51 m2, druh pozemku 

zastavané plochy v podiele 1/1 a CKN 375 o výmere 68 m2, zastavané plochy v podiele 1/1, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Boženy Pechovej, trvale bytom 

Jareček č. 105/57, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 € / m2. Dôvodom osobitného zreteľa je 

majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou stavbou domu. 

Stav plnenia: Zámer bol zverejnený 12. 3. 2018 na výveske obce, aj na internetovej stránke 

obce na pripomienkovanie. Obec je povinná  v zmysle § 9a, bod 8, písm. e zákona o majetku 

obci č. 138/1991 Zb. daný zámer zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

OZ, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. V čase písania správy 

zámer bol stále zverejnený.   
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OZ konané dňa 20.2.2018 

 

Uznesenie č. 286/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena na nehnuteľnostiach 

zapísaných na LV 1, kat. územie Markušovce a to parcelné číslo CKN 3483/1 a CKN 3483/2 

pre vybudovanie NN prípojky a OEZ pre spoločnosť URBAN Development, s.r.o., Sadová 

2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves za jednorazovú odplatu 350,00 EUR. 

Stav plnenia: Zmluva o budúcej zmluve bola podpísaná 3. 4. 2018. V uvedený deň bola 

zverejnená aj na internetovej stránke obce. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Článok 5, 

bod 4 danej zmluvy obsahuje v prvej vete nesprávnu účinnosť /deň jej uzavretia/. Podľa 

článku 4 danej zmluvy, zmluva o vecnom bremene má byť uzatvorená do 3 rokov od uzatvo-

renia zmluvy o budúcej zmluve. Uznesenie splnené.  

 

Uznesenie č. 287/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o dotáciu v rámci národného projektu Podpora rozvoja športu na rok 

2018 pre projekt: „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi v obci 

Markušovce – časť Jareček“, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 60.000 €, 

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

2.000 € 

- výšku 20.000 € na financovanie dodatočných výdavkov okrem dotácie. 

Stav plnenia: Žiadosť bola podaná. O jej výsledkoch bude informovať starosta obce. 

 

OZ konané 27. 03. 2018 

 

Uznesenie č. 290/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

predložiť súťažné podklady k verejnému obstarávaniu ČOV a kanalizácie III. etapa                

na schválenie obecnému zastupiteľstvu pred zadaním verejného obstarávania. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 29. 3. 2018. Uznesenie je možné opätovne potvrdiť trojpätinovou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov v lehote 3 mesiacov od jeho schválenia /nové ustanove-

nie zákona č. 369/1990 Zb., § 13, ods.8, ktoré platí od 1. apríla 2018/. Termín uplynie 27. 06. 

2017.  Na základe informácie od poslankyne p. Frankovej Alžbety, obec prostredníctvom 

štatutárneho orgánu dala zverejniť vo vestníku verejného obstarávania č. 69/2018 dňa 

9.4.2018 výzvu na III. etapu ČOV a kanalizácie. Oznámenie bolo odoslané 6. 4. 2018. 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena. V bode III. boli stanovené podmienky 

účasti. Ponuky bolo možné predkladať do 3.5.2018 do 9,00 hod. Ponuky sa otvárali 3.5.2018 

o 15.00 hod. na obecnom úrade. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody bola 

stanovená na 18 mesiacov. Bližšie informácie z otvárania ponúk a z výsledkov verejného 

obstarávania poskytne starosta obce. 
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Uznesenie č. 291/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dlhodobý investičný úveru od OTP Banka Slovensko, a. s., vo výške 1 100 000,00 EUR, na 

účel: financovania výstavby ĆOV a kanalizácie v Obci Markušovce s dobou splácania 10 

rokov. Splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú zahrnie do rozpočtu obce a 

svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z podielov na daniach v správe štátu 

plynúcich do príjmov obce zo ŠR na účet v OTP Banka Slovensko, a. s. pobočka Spišská 

Nová Ves č. účtu: SK47 5200 0000 0000 0969 4942. 

Investičný úver obec zaručí: biankozmenkou obce a smerovaním podielov na daniach             

v správe štátu. 

Stav plnenia:  Zo strany banky bol predložený návrh zmluvy o úvere, k jej podpisu zatiaľ 

nedošlo. 

 

Uznesenie č. 292/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 4 000,- € pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť 

Markušovce, Michalská 52, 053 21 Markušovce. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 23. 4. 2018, 

k zverejneniu došlo 26 4. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Opravujem informáciu 

z predchádzajúcej správy. Finančné prostriedky boli zaslané správne, t.j. nie skôr, ako bola 

zmluva účinná-27. 4. 2018 v sume 4 000,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať.  

 

Uznesenie č. 293/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 70 € pre ZŠ - Centrum voľného času, Komenského 3, 

053 11 Smižany. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 25. 4. 2018, k 

zverejneniu došlo 2. 5. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli zaslané z účtu obce 3. 5. 2018 v sume 70,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 294/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

zamieta 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 2 700 € pre neziskovú organizáciu „Hrad 

Markušovce“ Zborovská 1534/10, 040 01 Košice. 

Stav plnenia: Oznámenie o neschválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Podľa daného VZN žiadosť bola 

v rozpore a na rokovanie OZ nemala byť vôbec predložená. 

 

Uznesenie č. 295/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 

finančný príspevok v zmysle VZN 4/2016 vo výške 600,- € pre Folklórny súbor 

Markušovčan. 
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Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. V zmysle platného VZN č. 4/2016 

združeniam, ktoré nemajú právnu subjektivitu sa finančné prostriedky vyplácajú podľa článku 

IX., bod 7,  len po uskutočnení akcie. Folklórnemu súboru Markušovčan bolo zatiaľ  

v hotovosti vyplatených 145,72 Eur  dňa 14. 5. 2018 /VPD č.812/.  

 

Uznesenie č. 296/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 850,- € pre ZO - Jednota dôchodcov Markušovce. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 23. 4. 2018,       

k zverejneniu došlo 26. 4. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli v zmysle zmluvy vyplatené v hotovosti predsedníčke základnej organizácie dňa  27. 4. 

2018 v sume 850,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 297/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 75,21 € pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo 

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 25. 4. 2018,       

k zverejneniu došlo 2. 5. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli zaslané 3. 5. 2018 z účtu obce. Uznesenie splnené. Ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 298/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 15 400 € pre občianske združenie Slovan FO 

Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce. Dotácia bude vyplatená po doplnení 

vyúčtovania za rok 2017. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 18. 4. 2018,        

k zverejneniu došlo 19. 4. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli zaslané na účet OZ dňa 20. 4. 2018 v sume 15 400,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej 

nesledovať. 

 

Uznesenie č. 299/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 800 € pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 

Markušovce. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 23. 4. 2018,        

k zverejneniu došlo 26. 4. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli vyplatené v hotovosti predsedníčke základnej organizácie dňa 27. 4. 2018 v sume 800,- 

eur /VPD-716/18/. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 
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Uznesenie č. 300/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 1 000 € pre eRko – HKSD, Územie Spiš, občianske 

združenie, Hlavná ulica 52/35, 053 05 Granč - Petrovce. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 25. 4. 2018,       

k zverejneniu došlo 2. 5. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli zaslané 3. 5. 2018 v sume 1 000,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 301/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN 4/2016 vo výške 100 € pre Územnú organizáciu DPO SR Spišská 

Nová Ves/Gelnica, občianske združenie, Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Stav plnenia: Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané 10. 4. 2018, t.j. v lehote 15 dní 

stanovenej vo VZN o poskytovaní dotácii. č. 4/2016. Zmluva bola podpísaná 25. 4. 2018,       

k zverejneniu došlo 2. 5. 2018, účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky 

boli zaslané na účet dňa 3. 5. 2018 v sume 100,- Eur. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 302/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenia č. 1/2018 – 1. zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Markušovce 

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

doplnení niektorých zákonov 

A. rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

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

1. Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie na 

základ oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok 2018 Okresným úradom Košice – 

odbor školstva:                                                          + 45. 789,- 

2. Úprava rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie 

na základ oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok 2018 Okresným úradom Košice – 

odbor školstva:                                                           - 13.620,- 

3. Navýšenie rozpočtu o čerpanie príjmov ZŠ:         + 3.000,- 

4. Navýšenie rozpočtu o nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku:  

 + 24.644,86 

5. Úprava rozpočtu na originálne kompetencie:    

Materská škola 2 z rozpočtu vyňatá   81.475,- Eur 

Školská jedáleň – presun finančných prostriedkov na školské stravovanie - 14.200,- Eur 

6. Školské stravovanie 

Presun z ŠJ originálne   + 14.200,- 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku +145,00 

Stav plnenia: Kópia uznesenia o schválení 1. zmeny rozpočtu ZŠsMŠ bola ZŠsMŠ 

odovzdaná 11.4.2018. Zmeny  do RIS-amu boli nahlásené obcou spolu so zmenami rozpočtu 

obce dňa 27. 4. 2018, t.j. v zákonnej lehote. 

 

 

 

 



  26. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

11 

 

Uznesenie č. 303/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenia č. 1/2018 

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

doplnení niektorých zákonov 

A. Rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

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

 

Bežné príjmy 

Bežný transfer pre ZŠ – normatívne: + 32 169,00 € 

 

Bežné výdavky 

OcÚ – Údržba prev. strojov – kotolňa: + 2 500,00 € 

ZŠ – normatívne finančné prostriedky: + 45 789,00 € 

ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky: - 13 620,00 € 

ZŠ – originálne kompetencie: - 78 475,00 € 

ZŠ – nevyčerpané fin. prostriedky z predch. Roka: + 24 644,86 € 

ZŠ – príjmy (dary, nájom, poistné pln., dobropisy): + 3 000,00 € 

ZŠ – poplatky: - 2 855,00 € 

Príspevky podľa VZN č. 5-8: + 6.000,00 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka stravne ŠJ: + 145,29 € 

SABAR: + 2 052,52 € 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka ZŠ s MŠ: + 9 644,86 € 

Čerpanie z RF na kanalizáciu: - 900 317,59 € 

Tuzemský úver dlhodobý: - 1 600 000,00 € 

Výdavky 

SABAR: + 2 052,52 € 

Splácanie istiny z úveru: - 47 622,30 € 

 

Kapitálové výdavky 

Územný plán + 2 280,00 € 

ČOV a kanalizácia Obce Markušovce – III. etapa - 2 400 000,00 € 

 

 

r. 2019 

Bežné výdavky 

Splácanie úrokov z úveru OTP + 5.246,00 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy 

Tuzemský úver dlhodobý: + 450 000,00 € 

Čerpanie z rezervného fondu: + 1 165 783,90 € 

Výdaj 

Splácanie istiny z úveru + 22 783,90 € 
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Kapitálové výdavky 

Realizácia nových stavieb Chodník ul. Michalská: - 207 000,00 € 

ČOV a kanalizácia Markušovce III. Etapa: + 1 800 000,00 € 

                                                                                                                                                        

r. 2020 

Bežné výdavky 

Splácanie úrokov z úveru OTP:  + 5 522,00 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy 

Čerpanie z rezervného fondu: + 65 609,15 € 

Tuzemský úver dlhodobý:  + 200 000,00 € 

Výdaj 

Splácanie istiny z úveru: + 160 008,00 € 

Kapitálové výdavky 

ČOV a kanalizácia Markušovce III. Etapa: + 600 000,00 € 

 

Stav plnenia: Po schválení boli zmeny zapracované do tabuľkovej podoby. Táto bola 

poslancom zaslaná spolu s návrhom na 2. zmenu rozpočtu, zverejnená na internetovej stránke 

obce nebola. Kontrolou bolo zistené, že celkový rozpočet za rok 2019 bol zostavený a 

schválený ako schodkový v sume -5 246,- Eur, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy – výdavky nemôžu byť vyššie ako príjmy.  Do systému RIS-

am boli údaje za obec za rok 2018 nahlásené v termíne v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy do konca apríla 2018, t.j. 27. 4. 2018. Údaje za rok 2019 

a 2020 sa do systému nedali nahlásiť. Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, § 9, ods. 4 príjmy a výdavky rozpočtov nasledujúcich po 

roku, na  ktorý bol rozpočet schválený, nie sú záväzné.  OZ pri schvaľovaní rozpočtu na roky 

2018-2020 údaje za rok 2019, 2020 vzalo iba na vedomie, preto aj zmeny uskutočnené neskôr 

mali byť vzaté iba na vedomie.  

 

Uznesenie č. 304/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92438 – orná pôda    

o celkovej výmere 950 m2 a časti pozemku EKN 92439 – orná pôda o celkovej výmere 2437 

m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 

139/2017 ( vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 20.11.2017 a overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 4.12.2017), novovytvorené 

parcely CKN 441/5 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy v podiele 1/1 a CKN 

445 o výmere 72 m2, zastavané plochy v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa               

do výlučného vlastníctva Jozefa Čonku trvale bytom Jareček č. 89/32, 053 21 Markušovce    

za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou 

stavbou domu. 

Stav plnenia: Zámer bol zverejnený 12. 4. 2018 na výveske obce, aj na internetovej stránke 

obce na pripomienkovanie. Obec je povinná  v zmysle § 9a, bod 8, písm. e zákona o majetku 

obci č. 138/1991 Zb. daný zámer zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

OZ, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Lehota 15 dní uplynula  

27. 4. 2018. Zámer je stále zverejnený. 
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Uznesenie č. 305/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621, s nájomcom 

BLAUMONT, s.r.o. v ktorom sa od roku 2018 mení : 

1. výška nájmu na 35,00 EUR/ha 

2. znižuje sa predmet nájmu o parcely CKN 5338/1 o výmere 9147 m2, 5338/4 o výmere 

82925 m2, 5353/26 o výmere 41200 m2, 5359 o výmere 3982 m2, t. j. o celkovej výmere 

137254 m2. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná oboma stranami 29. 3. 2017. K jej zverejneniu došlo. 

18. 6.2018. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

 

Markušovce  20. 06.2018 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


