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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

 

ruší 
uznesenie  č. 282/2018 zo dňa 8.2.2018. 

 

  

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

 

ruší  
uznesenie  č. 304/2018 zo dňa 27.3.2018. 

 

 
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

  

ruší 
uznesenie  č. 307/2018 zo dňa 26.6.2018. 

 
4. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

  

ruší 
uznesenie  č. 310/2018 zo dňa 26.6.2018. 



 

 

Správa 

 
1. Dňa 8.2.2018 Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach uznesením č. 282/2018 schválilo 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92430/1, ako 

prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Boženy Pechovej, ale následne na 56. 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Markušovciach dňa 26.6.2018 nebol prijatý návrh 

na schválenie prevodu časti pozemku EKN 92430/1, ako prípad osobitného zreteľa do 

výlučného vlastníctva Boženy Pechovej. Z tohto dôvodu odporúčame zrušiť uznesenie č. 

282/2018 zo dňa 8.2.2018. 

 

2. Dňa 27.3.2018 Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach uznesením č. 304/2018 schválilo 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemkov EKN 92438 a EKN 

92439, ako prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Jozefa Čonku, ale 

následne na 56. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Markušovciach dňa 26.6.2018 nebol 

prijatý návrh na schválenie prevodu časti pozemkov EKN 92438 a EKN 92439, ako 

prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Jozefa Čonku. Z tohto dôvodu 

odporúčame zrušiť uznesenie č. 304/2018 zo dňa 27.3.2018. 

 

3. Dňa 21.5.2018 a následne 26.6.2018 boli na Obec Markušovce doručené žiadosti od  

spoločnosti MILK – AGRO, spol. s.r.o. o odkúpenie pozemku CKN 834 o celkovej 

výmere 1166 m2
.  Z dôvodu, že veľká časť parcely CKN 834 predstavuje v súčasnosti 

verejný priestor, za užívanie ktorého má obec príjmy na základe VZN č. 5/2016 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a tiež z dôvodu výstavby ČOV a kanalizácia Markušovce  III. etapa, ktorá sa 

bude realizovať v zmysle projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Fabiánom, podľa 

ktorej parcelou CKN 834 prechádza kanalizačná stoka BD – 1 Obec Markušovce  

nesúhlasí s odpredajom celej parcely.  Z tohto dôvodu odporúčame zrušiť uznesenie č. 

307/2018 zo dňa 26.6.2018.                                    

Spol. MILK-AGRO v žiadosti zo dňa  20.6.2018 žiadala o odkúpenie časti parcely CKN 

834 o výmere cca 20 m2 za účelom rozšírenia maloobchodnej prevádzky . Po predložení 

geometrického plánu bude obecnému zastupiteľstvu predložený návrh na prevod časti 

parcely CKN 834. 

 

4. Dňa 26.6.2018 Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach uznesením č. 310/2018 schválilo 

prípravu a realizáciu verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov. Obchodná 

verejná súťaž sa ruší z dôvodu nedodržania procestného postupu prenájmu pozemkov 

prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže t.j. nebolo prijaté uznesenie obecného 

zastupiteľstva, ktorým sa uznáša na podmienkach obchodnej verejnej súťaže, z dôvodu 

zmeny predmetu súťaže a vyvolávacej ceny. 

 

 

 

 

V Markušovciach, dňa 17.9.2018 

 

 


