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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

         

46. 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 17. 4. 2019, kedy došlo k opätovnému potvrdeniu uznesenia č. 8/2019 Zb, ktorým bol 

prijatý nový rokovací poriadok OZ Obce Markušovce /potvrdzujúce uznesenie č.23/2019/ 

a plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie. 

Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia prijatých uznesení súčasného obecného 

zastupiteľstva Obce Markušovce od posledného zastupiteľstva, t. j. od 02. 12. 2021 a skôr         

so zameraním uznesenia od poslednej kontroly /8/2021/ a niektoré nesplnené uznesenia aj zo 

skoršieho obdobia podľa rokovacieho poriadku.  

V zmysle § 16, odst. 1 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov a rokovacieho poriadku, článku 13, 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.  

Od posledného OZ nedošlo k náprave zistených nedostatkov týkajúcich sa zverejnenia 

nového rokovacieho poriadku OZ, harmonogramu rokovaní OZ, organizačného a rokovacieho 

poriadku komisií, zásad odmeňovania poslancov OZ. 

 

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 poslednom rokovaní OZ dňa 2.12.2021 boli zmeny  schválené uznesením č. 

223/2021 a 224/2021-nové VZN č. 1/2021, ktorými sa vykonali zmeny v pôvodne prijatom 

územnom pláne /bližšie plnenie uznesenia č. 223 a 224/2021/. Miestna časť Olšo bola zo 

zmien a doplnkov vyňatá. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 
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OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 188/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-

2016-2 za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum v obci Markušovce", 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 30.000,- Eur.  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení.  Žiadosť na zaplatenie výdavkov z fondov EÚ v čase 

kontroly ešte uhradená nebola.  

 

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  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Zhotoviteľ stavby firma ProFIROB,s.r.o. Prešov pracuje sa 

na realizácii projektu. Zádržné na náš účet vo výške 10 % zo zmluvnej sumy aj po ústnej 

upomienke zaplatené nebolo. Firma ProfiROB sa preukázala listom od UniCreditBank zo dňa 

21. 7. 2021 na výkonovú záruku vo výške 64 364,21 Eur, ktorá však platí iba do 19.1. 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 01. 06. 2020 

 

Uznesenie č.126/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v 

prostredí MRK v obci Markušovce“ realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

projektu, t.j. min. 5% (závislé od výsledkov finančnej analýzy) z celkových oprávnených 

prostriedkov vo výške 50 000,- € (rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa do maximálnej výšky 10 000,- Eur. 
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Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Stavba zo strany realizovateľa naďalej prevzatá nebola. 

Podľa podkladov k projektu zverejnených spolu so zmluvou aktivita mala byť ukončená 

12/2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 22. 4. 2021 

 

Uznesenie č.176/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizáciu projektu „Podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce“ 

realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO5- 2020-4, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

projektu, t.j. min. 5% (závislé od výsledkov finančnej analýzy) z celkových oprávnených 

projektov do výšky 15 000,- € (rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa do maximálnej výšky 20 000,- Eur 

- vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JPÚ 

v zmysle §2, ods.1 písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov v 

spojení s §8 písm. g) zákona č. 330/1991 

- podanie žiadosti o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Markušovce na 

príslušný Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Zmluva bola podpísaná 23. 11. 2021, na webovom sídle 

obce bola zverejnená v ten istý deň. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Celková suma 

projektu predstavuje sumu 225 945,07 Eur, z toho dotácia ministerstva práce a sociálnych 

vecí a rodiny, v zastúpené Ministerstvom vnútra SR je 214  647,82 Eur a spoluúčasť obce 

11 297,25 Eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 05. 08. 2021 

 

Uznesenie č. 192/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom 

Michalská 51, 053 21 Markušovce a Petrom Vojsom, Arnutovce 44 vo veci zriadenia vecného 

bremena na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN C 3483/2 a 3483/1 z dôvodu uloženia 

zemného elektrického kábla NN v dĺžke 70 m. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom 

zriadenia elektrickej prípojky k rekreačnému objektu - mobilný dom na pozemku parc. č. KN 

C 3456/6 podľa priloženej grafickej situácie. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu 

10 Eur/m 2 jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý 

bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Poplatok za vecné bremeno naďalej zaplatený nebol, čaká 

sa na geometrický plán. 
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Obecné zastupiteľstvo 02. 09.2021 

 

Uznesenie č. 194/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje 

Uznesenie č. 189/2021, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

a/ výsledok hospodárenia Obce Markušovce za rok 2020 zistený v zmysle zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 2, písm. b/, ako kladný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu podľa § 10, odst. 3, písm a/ a b/, čo je prebytok bežného a 

kapitálového rozpočtu obce v sume 564 895,79 Eur 

b/ tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, § 16, ods. 6 vo výške 490 230,76 Eur, čo je rozdiel medzi prebytkom rozpočtu za 

rok 2020 /564 895,79 Eur/ a nevyčerpanými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými v 

roku 2020 zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného 

predpisu v sume 74 665,03 Eur, ktoré sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní 

prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú 

c/ záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami: 

1.Obec má neprimerane vysoký stav pohľadávok, ktoré nevymáha a stav pohľadávok    

každým rokom rastie. Pohľadávky sú k 31.12.2020 vo výške 495 445,55 €, oproti minulému 

roku sa zvýšili o 47.920,99 €..Zo záverečného účtu nie je možné zistiť stav pohľadávok pred 

uplatnením opravných položiek. Žiadame do záverečného účtu doplniť informáciu o skladbe 

jednotlivých pohľadávok podľa roku vzniku a podľa toho o aký nedoplatok sa jedná v členení 

pohľadávky (pred uplatnením opravnej položky) a opravné položky s nimi súvisiace. 

Žiadame zaslať upomienky neplatičom do 31.8.2021 s tým, že nedoplatky, ktoré nebudú 

uhradené do 30.9.2021 budú menovite zverejnené na internetovej stránke obce a na obecnej 

úradnej tabuli. 

2. Obec dlhodobo porušuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože 

nezostavila rozpočet v programovej podobe. Žiadame pripraviť rozpočet obce na roky 2022-

2024 do 31.10.2021 vrátane programového rozpočtu a ešte pred zverejnením návrh 

prerokovať vo finančnej komisii. 

3. Obec nezaúčtovala inventarizačné rozdiely do účtovného obdobia, za ktoré bola 

inventarizácia vykonaná. Žiadame do 30.9.2021 pripraviť harmonogram inventarizácie a do 

inventarizačnej komisie prizvať minimálne 2 poslancov obecného zastupiteľstva. 

4. Obec má niektoré vnútorné predpisy neaktuálne alebo ich nemá vôbec a napriek 

odporúčaniam audítorky z minulých období ich doteraz nevypracovala. Žiadame o 

vypracovanie aktuálnych predpisov a o ich zverejnenie na internetovej stránke obce do 

30.9.2021. 

5. Obec nemá vypracovaný vnútorný predpis ohľadom správy bytov, tvorby a čerpania fondu 

prevádzky, opráv a údržby. Žiadame o jeho vypracovanie a zverejnenie do 30.9.2021. 

6. V predloženom záverečnom účte sú chybné údaje. Žiadame o ich opravu a zverejnenie 

opraveného záverečného účtu. 

7. Starosta obce dlhodobo porušuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 19, 

odst. 5 za podpisovanie zmlúv a zaväzovanie sa na úhrady v bežnom rozpočtovom roku alebo 

roku nasledujúcom, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte a zaťažujú rozpočet z dôvodu 

nedostatku zdrojov, na dôsledné vykonávanie finančnej kontroly a dodržiavanie zásad o 

hospodárení s majetkom obce čl. 39 nakladanie s finančnými prostriedkami v rámci 

schváleného rozpočtu, rozpočtové úpravy a článku 40 schvaľovanie zmlúv. 
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Stav plnenia:  Výkon takto potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Uznesenie 

platí aj bez podpisu starostu a je potrebné ho vykonať.  

K bodu c: 

1 . V čase kontroly sa pracovalo na doplnení informácií do záverečného účtu za rok 2020 

o skladbe jednotlivých pohľadávok podľa roku vzniku. Neplatiči dosiaľ neboli zverejnení 

nikde, upomienky boli vystavené a rozposlané v decembri 2021.  

2. V čase kontroly  bol návrh rozpočtu na roky 2022-2024zverejnený na úradnej tabuli obce, 

aj webovom sídle obe, vrátane programového rozpočtu.. Takisto sa  pripravoval 

harmonogram inventarizácie k 31. 12. 2021. Termín jeho vystavenia do 31. 10. 2021 nebol 

dodržaný. Pred zverejnením nedošlo ani k jeho prerokovaniu vo finančnej komisii obce. 

3. Harmonogram inventarizácie bol vystavený neskôr ako 30. 9. 2021 z dôvodu doplnenia 

členov z radov poslancov. Na inventarizácii majetku sa v spolupráci s poslancami pracuje od 

decembra 2021. 

4. Neboli zaznamenané žiadne nové interné predpisy, okrem VZN o zmene územného plánu, 

ktoré ešte nenadobudlo účinnosť. 

5. Obec nemá naďalej vypracovaný vnútorný predpis ohľadom správy bytov, tvorby a 

čerpania fondu prevádzky, opráv a údržby. 

6. V čase kontroly sa pracovalo na oprave chýb v záverečnom účte za rok 2020, čo je dosť 

neskoro. 

7. Podľa kontroly zverejnených zmlúv starosta obce naďalej podpisuje zmluvy bez súhlasu 

podmienok OZ a ich finančného krytia v rozpočte. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 04. 11. 2021 

 

Uznesenie č. 207/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 24,- € pre Základnú školu, 

Centrum voľného času, Komenského 3, 053 11 Smižany. Finančné prostriedky budú použité 

v zmysle žiadosti na anglický jazyk, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Základnú školu, Centrum voľného času. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Zmluva ohľadom poskytnutia dotácie bola podpísaná 23. 

11. 2021, na webovom sídle obce bola zverejnená v ten istý deň. Účinnosť nadobudla deň po 

zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané cez účet 30. 11. 2021. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 208/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

návrh na odmeny terénnym sociálnym pracovníkom v maximálnej výške refundovaných 

nákladov vo výške 676,00 Eur (celková cena práce) na zamestnanca. Celková výška 

refundovaných nákladov pri počte 5 terénnych sociálnych pracovníkov je vo výške 3 380,00 

EUR. Finančné prostriedky budú použité v rámci projektu vyhláseného ÚPRS v septembri 

2021, ktoré je prílohou. 

b) ukladá 

podmienky Manuálu v rámci projektu, podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ustanovenie: §54 

ods.1 písm. a). 

a) vyplatené v termíne do 30.11.2021, zodpovedá: Lucia Gerdová 
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b) podaná žiadosť o NP č.: 1/2021/§54 – PSS, zodpovedá : Lucia Gerdová. 

Stav plnenia:  Odmeny boli terénnym sociálnym pracovníkom vyplatené v novembri 

v októbrovej výplate. Žiadosť o preplatenie pre 5 zamestnancov bola zaslaná 15. 11. 2021 na 

sumu 3 373,75 Eur /odmena 500,-Eur pre jedného + odvody zamestnávateľa/, finančné 

prostriedky boli obci už preplatené ako refundácia časti mzdových nákladov dňa 26.11.2021. 

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 211/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu 6/2021 ZŠ s MŠ na rok 2021 V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

A. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods 2, písm. c) 

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti: + 14 529,00 € 

- normatívne finančné prostriedky + 6 909,00 € 

- originálne kompetencie + 7 620,00 €. 

Stav plnenia: Zmeny boli do systému RIS-am nahlásené spolu s údajmi za obec 19. 12. 2021. 

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 212/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

Zmenu rozpočtu č. 6/2021 

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

a doplnení niektorých zákonov: 

A. Povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a  viazanie výdavkov 

a presun podľa § 14, ods. 2, písm. a), b), c). 

Bežné príjmy 

211003 41 Dividendy        -    50,00 € 

212003 41 Nájom nebytových priestorov     +  750,00 €  

212003 41 Nájom zdravotné stredisko     +          250,00 € 

212003 41 Prenájom KD       +   300,00 € 

223001 41 Poplatok za vstup na pohrebisko     +    350,00 € 

223001 41 Poplatok za reláciu v obecnom rozhlase    +         15,00 € 

292017 41 Vrátky        +          1 700,00 € 

312     111 MPSVaR / humanitná výpomoc     +          1 600,00 € 

312     111 Matrika        +          1 156,00 € 

312     111 Register adries       +      32,00 € 

312     111 Životné prostredie                 +        2,00 € 
312     111 Transfer pre školstvo      +             6 909,00 € 

312     111 Sčítanie domov a bytov      +             1 396,00 €    

312     111 MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov               +         214 647,82 € 

312     111 UPSVaR – finančná podpora pre pracovníkov TSP, SP  +             3 380,00 € 

 

Kapitálové príjmy 

312     111 MŠ doplatok (zníženie energet. náročnosti)                        +    33 020,73 € 
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Bežné  výdavky 

0111 632003 41 Poštovné       -  1 000,00 € 

0111 632005 41 SMS info pre občanov                    + 1 500,00 € 

0111 632005 41 Telekomunikačné služby        + 1 000,00 € 

0111 632004 41 Komunikačná infraštruktúra – internet                   -    500,00 € 

0111 633002 41 Výpočtová technika                    +              81,00 € 

0111 633004 41 Dochádzkový systém                    +    180,00 € 

0111 633006 41 Kancelárske potreby                    -          1 000,00 €  

0111 633006 41 Orientačné, súpisné čísla       +    350,00 €  

0111 633006 41 Predpisové značenia OcÚ                                                               -            500,00 € 

0111 634002 41 Servis, údržba, opravy a výdavky      +          2400,00 €  

0111 635002 41 Údržba výpočtovej techniky                       -          1 200,00 € 

0111 635004 41 Údržba prevádzkových strojov                   -          1 200,00 € 

0111 635009 41 Údržba Softvéru Datalan       +  4 000,00 € 

0111 637003 41 Propagácia, reklama (web stránka)       -     600,00 € 

0111 637005 41 Advokátske, právne služby        +     500,00 € 

0111 637005 41 Výkony IT (technológia)        +        1 200,00 €  

0111            111 Vysporiadanie pozemkov / dotácia       +    214 648,00 € 

0111            41 Vysporiadanie pozemkov / spoluúčasť      +       11 297,25 €  

0220 633006 41 Všeobecný materiál (vitamíny, respirátory ...)                  + 7 273,09 € 

0320 634003 41 Poistenie vozidiel        -      21,00 €  

0320 637004 41 Všeobecné služby        +      21,00 €  

633006 Cestná doprava - materiál        +         1 500,00 € 

0510 637004 41 Odvoz a likvidácia KO        + 5 000,00 €  

0510 637004 45 Odvoz a likvidácia KO        - 5 000,00 € 

0520 632001 41 Energia ČOV                     - 1 880,00 € 

0520 633010 41 Pracovné odevy, obuv       +             180,00 € 

0520 635004 41 Údržba prev. strojov      + 1 700,00 € 

0560 633006 41 Stany / verejná zeleň        - 1 500,00 €  

0630 633006 41 Materiál       - 3 840,00 € 

0630 637002 41 Spracovanie ver. obstarávania /pitná voda    + 3 840,00 €  

0810 633006 41 Stany / šport       +          1 500,00 €  

0840 632001 41 Dom smútku plyn      +    700,00 € 

0950 6.        111 Poskytnutie mimoriadnej fin. podpory pre TSP, SP  + 3 380,00 €  

1040 633...  111 Humanitná výpomoc      + 1 600,00 € 

10201 642..  41  Opatrovateľská služba      - 5 000,00 € 

1050 637014 41 Stravovanie / dobrovoľníci     - 1 000,00 € 

                                                                                       

ZŠ  -  normatívne finančné prostriedky         +         6 909,00 € 

MŠ – originálne finančné prostriedky                     +        7 620,00 € 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

Kapitálové výdavky 

-  713 KC – interiérové vybavenie / 111         +       13 441,00 €  

-  713 KC – interiérové vybavenie /41        +       17 891,54 € 

-  713 KC - výpočtová technika          +         3 384,46 € 

-  717 KC – samosta. hnuteľné veci a súbory  hnut. Vecí /111      -        13 441,00 € 

-  717 KC – samosta. hnuteľné veci a súbory  hnut. Vecí /41      -        21 276,00 € 

 

 
A. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácii   podľa § 14, ods. 2, písm.  d. 

 
Finančné operácie – príjmy 
Finančná zábezpeka        +  390,00 € 
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Profirob s.r.o. (zádržné MŠ)                   +        64 365,00 € 

 
Finančné operácie – výdavky 
Finančná zabezpeka        +    50,00 € 
Profirob s.r.o. (zádržné MŠ)       +        64 365,00 € 

 

Stav plnenia:  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 

Zb. v neskoršom znení, § 12, odst.4, písm. b/  obec je povinná poskytovať do rozpočtového 

informačného systému ministerstva financií potrebné údaje o svojom hospodárení a o 

upravenom rozpočte najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce, čo je v danom prípade 30. 

decembra 2021. Zmeny boli pripravené do RIS-amu,  odoslané 19. 12. 2021. 

 

Uznesenie č. 215/2021                      

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

pripraviť nové VZN o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných 

domoch vo vlastníctve obce Markušovce, vrátane finančných zábezpek v súlade so zákonmi 

do 31.3.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie  v plnení. Pracuje sa na príprave VZN. 

 

Uznesenie č. 216/2021     

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

vrátiť rozdiel medzi skutočným výberom finančných zábezpek a zákonnou možnosťou do 

31.3.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Finančné zábezpeky zatiaľ vrátené neboli. Neumožňuje to 

v roku 2021 ani zmena rozpočtu. Na zozname vratiek finančných zábezpek sa pracuje. O 

celkovú sumu je potrebné zvýšiť výšku výdavkov na finančné zábezpeky v návrhu rozpočtu 

na rok 2022 v časti výdavkové finančné operácie, keďže sú to cudzie zdroje a pred ich 

vrátením výdavok podlieha finančnej kontrole.  

 

Obecné zastupiteľstvo konané 02. 12. 2021 

 

Uznesenie č. 220/2021     

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a /ruší 

časť uznesenia č.3/2018 v bode 1 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

b/ schvaľuje 

členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v zložení:  

Predseda: Pavol Zmuda 

Členovia komisie: Vladimír Macej, Bc. Klára Čechová, Viera Holečková, Ondrej Richnavský, 

Mgr. Františka Fullová  

Stav plnenia: Uznesenie platí, zmeny zatiaľ na webovej stránke obce neboli vykonané. 

 

Uznesenie č. 223/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) berie na vedomie 
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1. správu o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02 územného plánu zóny Markušovce“ 

 vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD 

 podľa § 2a stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou 

2. výsledok preskúmania návrhu „Zmeny a doplnky 02 územného plánu zóny Markušovce“ 

 Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v stanovisku 

 č. OU-KEO-OVBP1-2021/024521-002 zo dňa 16. 07. 2021 

b) súhlasí 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených 

v procese prerokovania zmien a doplnkov 02 územného plánu obce Markušovce 

c) schvaľuje 

podľa § 31 ods. 1, § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmeny a doplnky 02 

územného plánu zóny Markušovce“, vypracované Ing. arch. Dušanom Burákom, CSc. 

d) ukladá  

obci prostredníctvom poverenej obstarávateľky pre Zmeny a doplnky 02 územného plánu 

obce Markušovce splniť úlohy podľa ust. § 28 ods. 1, § 28 ods. 4, § 28 ods.5 stavebného 

zákona, ktoré vyplývajú zo schválenia tohto dokumentu v termíne tak, ako to ukladá stavebný 

zákon, t. j. do 3 mesiacov 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Lehota uplynie 01. 03. 2022. 

 

Uznesenie č. 224/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša 

podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne 

záväznom nariadení obce Markušovce č. 1/2021, ktorým sa mení VZN obce Markušovce č. 

2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce. Toto VZN 

č.1/2021 tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. VZN č. 1/2021 ako príloha nebola zverejnená pri 

zverejnených uzneseniach. Nariadenie sa musí vyhlásiť v zmysle § 6, odst. 8 zákona 

o obecnom riadení č. 369/1990 Zb . najmenej na 15 dní. VZN č.1/2021 ktorým sa mení VZN 

obce Markušovce č.2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny 

Markušovce bolo na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce vyvesené 21. 12. 2021.  

Účinnosť  nadobúda 15 dňom od vyvesenia. 

 

Uznesenie č. 225/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  

Zmenu rozpočtu  7/2020 ZŠ s MŠ na rok 2021 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov: 

A. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods 2, písm.  c)                                                   

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:                                                       

- normatívne finančné prostriedky                                                              +   51 927,00 €   

- normatívne finančné prostriedky                                                              +     2 611,00 € 

- nenormatívne finančné prostriedky                +        738,00 € 

- MŠ – príspevok na výchovu a vzdelávanie               +   12 003,00 € 

- MŠ – príspevok a výchovu a vzdelávanie / príspevok na špecifiká         +    50 000,00 € 

 S p o l u                     + 117 279,00 € 



  46. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

10 

 

Stav plnenia: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 

Zb. v neskoršom znení, § 12, odst.4, písm. b/  obec je povinná poskytovať do rozpočtového 

informačného systému ministerstva financií potrebné údaje o svojom hospodárení a o 

upravenom rozpočte najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce, čo je v danom prípade 31. 

január 2022. Obec danú povinnosť plní aj za svoju rozpočtovú organizáciu. Zmeny boli 

zapracované do tabuľkovej podoby. Na internetovej stránke boli zverejnené zmeny 13. 12. 

2021. 

 

Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

7. zmenu rozpočtu   

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

doplnení niektorých zákonov: 

A. Povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a  viazanie 

výdavkov   podľa § 14, ods. 2, písm. a), b), c). 

 

Bežné príjmy 

133012 41 Za užívanie verejného priestranstva    +    20,00 € 

292017 41 Z vrátiek        +  340,00 € 

292027 41 Iné príjmy        +    15,00 € 

312     111 Transfer pre školstvo      +      64 668,00 € 

312     111 Transfer pre školstvo / MŠ      +      50 000,00 € 

312     111 Transfer pre školstvo - normatívne (príspevok na rekreáciu)   +     2 611,00 €  

Bežné  výdavky 

0111 637011 41 Zameranie na vysporiadanie vecných bremien pre stavbu  

                           ČOV II. a III. etapu      + 4 000,00 €  

0220 633006 41 Všeobecný materiál (respirátory ...)    + 1 371,91 € 

0320 632001 41 Požiarna ochrana - plyn     +    680,00 €  

0320 633007 41 Špeciálny materiál -  5 % spoluúčasť   +      20,00 € 

0510 637012 41 Nakladanie s odpadmi - poplatky     + 8 700,00 € 

0830 637004 41 Revízia miestneho rozhlasu    + 1 000,00 €  

0911 6..       111 MŠ – inklúzia       +         59 331,00 € 

0950 6..         41 Mzda údržbára/strážnika     -  7 700,00 € 

0950 6..         41 Odvody údržbár/strážnik     -  2 700,00 € 

0950 632001 41 KC – el. energie      -  1 200,00 € 

0950 633015 41 KC – teplo        -  2 000,00 € 

1090 6..         41 Mzda údržbára/strážnika     +  7 700,00 € 

1090 6..         41 Odvody údržbár/strážnik     +  2 700,00 € 

1090 6..         41 Telekomunikačné služby     +       60,00 € 

1090 632001 41 KC – el. energie      +  1 200,00 € 

1090 633003 41 Telekomunikačná technika     +     530,00 €  

1090 633006 41 Materiál       +     500,00 € 

1090 633006 111 Režijné náklady      +     300,00 €  

1090 633015 41 KC – teplo  /peletky/     +  2 000,00 € 

1090 637004 41 Revízia komína      +       84,00 € 

1090 637005 41 Zabezpečovací systém     +        23,00 € 

                                                                                           

ZŠ  -  normatívne finančné prostriedky     +           51 927,00 € 
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ZŠ  -  nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy  +         38,00€ 

ZŠ  -  sociálne znevýhodnené prostredie     +                700,00 € 

MŠ – príspevok na výchovu a vzdelávanie     +           12 003,00 €  

MŠ – príspevok na špecifiká        +           50 000,00 € 

ZŠ -  normatívne finančné prostriedky      +             2 611,00 € 

Stav plnenia: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 

Zb. v neskoršom znení, § 12, odst.4, písm. b/  obec je povinná poskytovať do rozpočtového 

informačného systému ministerstva financií potrebné údaje o svojom hospodárení a o 

upravenom rozpočte najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce, čo je v danom prípade 30. 

januára 2022. Zmeny boli pripravené do RIS-amu,  odoslať sa zatiaľ v mesiaci december 

nedá.  Zmeny boli zapracované do tabuľkovej podoby na internetovej stránke obce v časti 

zverejňovanie-hospodárenie ako 7.zmena. Na internetovej stránke obce boli zverejnené 13. 

12. 2021. Konečný výsledok schváleného rozpočtu po 7. zmene je schodok -14 605,08 Eur 

ako rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý prebytkom 

finančných operácii v sume 48 753,03 Eur, takže výsledok celkových príjmov a výdavkov je 

prebytok v sume 34 147,95 Eur.  

 

Uznesenie č. 227/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí   

so zakúpením hmotného majetku v Zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce 

Markušovce s nadobúdacou hodnotou nad 500,- Eur. Súhlasí zakúpiť elektronického školníka 

v sume 630,- Eur. 

Stav plnenia: Elektronický školník bol zakúpený v danej sume dňa 6.12. 2021 

/DF/2021/384/. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 228/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

v zmysle § 18c, odst. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. odmenu hlavnému 

kontrolórovi Obce Markušovce vo výške 700,- Eur. 

Stav plnenia: Odmena bola vyplatená v novembrovej výplate v mesiaci december 2021. 

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

 

 

Vzaté na vedomie boli uznesenia č. 222/2021-správa z kontroly uznesení č.45/2021,  

 

Markušovce 30. 12. 2021 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 


