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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

         

51. 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 09. 06. 2022 a skôr         

so zameraním na uznesenia od poslednej kontroly /04/2022/ 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 ani po upozornení poslancov, harmonogramu rokovaní OZ, 

organizačného a rokovacieho poriadku komisií, zásad odmeňovania poslancov OZ.  

 

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.  Finančné prostriedky požiadané v roku 2021 stále neprišli. 

Obec je po kontrole zo strany poskytovateľa príspevku. Výsledky mi nie sú známe. 

 

Obecné zastupiteľstvo  z 18. 4. 2017 

 

Uznesenie č. 221/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:  



  51. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

2 

 

- 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. Dňa 8.6. 2022 bola vo vestníku úradu pre verejné 

obstarávanie zverejnená výzva obce na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom vybavenie do novostavby materskej školy v celkovej predpokladanej hodnote 

100 435,44 Eur  s DPH. 13. 5. 2022 bola zo strany firmy PROFIROB zaslaná ďalšia faktúra 

na preplatenie vyhotovená 19. 3. 2022 na sumu 207 125,43 Eur. Obec ju má zaevidovanú pod 

číslom 221/2022, medzi zverejnenými faktúrami sa však v čase kontroly nenachádzala. Táto 

faktúra bola preplatená 17. 5. 2022. Obec podala žiadosť o ďalšie finančné prostriedky na jej 

preplatenie. Zatiaľ nedošli na účet obce. Na stránke vestníka úradu pre verejné obstarávanie 

boli zverejnené dňa 14.7. 2022 dodatkyč.2-6 k zmluve o dielo s firmou PROFIROB. Dodatok 

č.6 bol uzatvorený 16. 5. 2022., dosiaľ nie je zverejnený na našej stránke. Dodatkom bolo 

riešené predlženie lehoty výstavby na 6 + 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti a platnosti 

zmluvy. Verejné obstarávanie na vybavenie kuchyne pripravuje projektová manažerka. 

 

 

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 projek-

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

kov 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. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Nová firma zatiaľ  s realizáciou projektu nezačala, čaká sa  

na kontrolu zmluvy  v Košiciach. Firma SVT, s.r.o., Spišská Nová Ves zaslala faktúru za 

opakované verejné obstarávanie na danú stavbu v sume 1 140,- Eur dňa 18.5. 20222. Údaj 

o faktúre bol zverejnený na stránke obce 15. 6. 2022. Podľa údajov zverejnených vo vestníku 

úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 8. 6. 2022, oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, do verejného obstarávania sa prihlásilo 9 záujemcov. Víťazom je firma 

EUROBAU, s.r.o., Dúhová 40, Košice-mestská čas Juh. Podľa toho zmluva bpla uzatvorená 

12. 05. 2022, na stránke obce v čase kontroly nebola zverejnená. Hodnota zákazky bola 

vysúťažená na sumu 119 999,98 Eur bez DPH, s DPH ponuka bola 143 999,99 Eur.  Pôvodne 

odhadovaná celková hodnota zákazky bola 210 904,02 bez DPH. 
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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 majet-

kovoprávnych 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 pro-

jektu, 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. Výzva na predkladanie ponúk bola vo vestníku verejného 

obstarávania zverejnená 15. 2. 2022. Ponuky sa na obci mali otvárať 4.3. 2022. Výsledky 

ponuky nie sú známe. Obec nemá zverejnenú žiadnu zmluvu s výhercom výzvy. 

  

 

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 jednorazovo. 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 nie je. 

 

 

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: 
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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. 

Stav plnenia:  Výkon takto potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Uznesenie 

platí aj bez podpisu starostu a je potrebné ho vykonať. Stav splnených bodov sa nachádza 

v predchádzajúcich správach z kontroly uznesení, ostatné nižšie. 

K bodu c: 

1. K zverejneniu neplatičov naďalej nedošlo. 

4.,5. Naďalej neboli zaznamenané prijaté žiadne nové interné predpisy, ktoré je potrebné 

aktualizovať. 
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Obecné zastupiteľstvo konané 04. 11. 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. V čase kontroly aj napriek viacerým upozorneniam 

k zverejneniu nového návrhu VZN nedošlo. 

 

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 ešte vrátené neboli. V mesiaci júl sa 

začalo s vracaním finančných prostriedkov, z dôvodu technických problémov sa v realizácii 

nepokračuje. 

                                                                             

 

Obecné zastupiteľstvo konané 03. 03. 2022 

Uznesenie č. 230/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

potvrdzuje uznesenie č. 230/2022, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení:  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

vyčlenenie 600ks kníh pre občanov obce. Pripraviť zoznam domov s označením či je daný 

dom bez podlžnosti voči obci alebo s podlžnosťou. Kniha by mala byť doručená do domov 

kde žiadna dlžoba neexistuje. Takisto dodatočne kontrolovať a knihy odovzdať po splatení 

dlhu najneskôr do 31.12.2022. 

b) schvaľuje 

použitie 100ks kníh na reprezentatívne účely obce, 

c) odporúča 

vedenie evidencie kníh doručených do domácnosti, ostatným subjektom a takisto komu a 

koľko bolo kníh pridelených na prezentáciu obce, 

d) schvaľuje 

odovzdanie počtu 65 kníh pre spoluautorov knihy pánom Ing. Fajgelom, 

e) odporúča 

oslovenie národnej, krajských a okresných knižníc so záujmom darovania monografie obce 

Markušovce, 

f) schvaľuje 

predaj zvyšku nákladu v prípade záujmu o monografie (koncovým spotrebiteľom) v cene 

23.94 €, čo je obstarávacia cena knihy, 

g) schvaľuje 

organizáciu uvedenia monografie obce Markušovce do života v priestoroch Dardanely do 

konca februára. 

Stav plnenia: Knihy bola oficiálne uvedená do života dňa 10. 6. 2022 v Dardanely, kde sa 

konal jej krst za prítomnosti autorov, zamestnancov obce a iných pozvaných hostí. Okrem 

kníh odovzdaných p. Fajgelovi a na krste knihy neboli knihy doručené žiadnemu občanovi. 
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Uznesenie č. 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

1. súhlasí 

so zriadením Materskej školy ako elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou 

školou Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasti elokovaného pracoviska 

Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce 

2. ukladá 

spracovať a doručiť žiadosť o zaradenie Materskej školy ako elokovaného pracoviska 

Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasti 

elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce do siete 

škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Stav plnenia: Žiadosť zatiaľ zaslaná nebola, čaká sa na ukončenie stavby. 

 

Uznesenie č. 251/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. EU-004  uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného     

zákonníka medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 

Markušovce  a firmou PROFIROB s.r.o., so sídlom Vajanského 4, 080 01 Prešov, vo veci 

stavby „Novostavba materskej školy v obci Markušovce“.  Zmluvné strany sa dohodli, že 

cena  za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR 24 592,27,  navrhovaná cena 

vrátane DPH v EUR 24 592,27. Súčasťou dodatku je príloha: Rozpočet práce naviac. 

Stav plnenia: Faktúra na úhradu výdavkov na základe zmluvy zo strany PROFIROB ešte 

zaslaná nebola. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 29. 03. 2022 

 

Uznesenie č. 253/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy 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 Rudohorská investičná spoločnosť, a.s., Pod 

Stožkami 10, 053 21 Markušovce vo veci zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo 

vlastníctve obce parc. č. KN C 3364/5, 2946/1 a 2949 z dôvodu uloženia zemného 

elektrického kábla NN. 

Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia podzemného elektrického vedenia pre 

stavbu: VN prípojka a TS Markušovce Nový závod. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad 

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

odplatu 10 Eur/m2 jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom 

pláne, ktorý bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení.. Vecné bremeno zatiaľ uhradené nebolo. Až po realizácii 

stavby sa vypracuje geometrický plán a výmera záberu, ktorá je podkladom pre stanovenie 

výšky vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 255/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) Schvaľuje 

použitie prostriedkov vo výške 15 000,00 Eur z rezervného fondu, účelovo na krytie 

výdavkov spojených z riešením mimoriadnej situácie, ktorá nastala pri požiari bytového 
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domu na ulici Jareček 

b) Ukladá 

1. Evidovať a zaúčtovať všetky výdavky spojené s riešením mimoriadnej situácie na 

osobitných účtoch. 

2. Po ukončení mimoriadnej situácie spracovať žiadosť o refundáciu výdavkov spojených 

z riešením mimoriadnej situácie. 

3. Po refundácií prostriedkov Okresným úradom Spišská Nová Ves tieto, spolu 

s nevyčerpanými prostriedkami, na tento účel prevedenými z rezervného fondu obce, 

vrátiť tieto prostriedky na účet rezervného fondu. 

T: 30. september 2022 

Z: Ing. Ján Šofranko, Mgr. Margita Bednáriková 

Stav plnenia: V riešení. Od začiatku požiara-15.3.2022 do 3.5 2022 boli zatiaľ vynaložené 

a zaúčtované výdavky v sume 4 732,85 Eur. Dňa 26.4.2022 bola poslaná 1. žiadosť na 

Okresný úrad, odbor krízového riadenia o refundáciu nákladov. Finančné prostriedky zatiaľ 

neprišli. 

 

Obecné zastupiteľstvo z 5.5.2022 

 

Uznesenie č. 273/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zdravotníckeho zariadenia na 

ul. Baníckej 212/8, postavenej na parcele číslo CKN 912, zapísanej v LV 1 o celkovej podla-

hovej ploche 55,2 m2, z toho spoločné priestory 10,3 m2 za účelom prevádzky všeobecného 

lekára podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre všeobecného lekára MUDr. Ivetu 

Fulkovú, Obchodné meno: Doktorka, s. r. o. , 053 23 Rudňany za cenu 9,00 EUR/m2/rok. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto nebytové priestory sú určené pre zdravotníkov, ktorý 

poskytujú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Markušoviec a MUDr. Iveta Fulková je 

všeobecný lekár pre dospelých v Obci Rudňany, ale mnoho obyvateľov Markušoviec je 

súčasne jej pacientmi. 

Stav plnenia: Zmluva o prenájme naďalej uzavretá nebola.  

 

Uznesenie č. 274/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

Markušovce CKN 1830/2 o výmere 374 m2, 1832/1 - 1052 m2 zapísaných na LV 1, v podiele 

1/1, k. ú. Markušovce, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsobom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva BLAUMONT s. r. o., Brunské 478, 053 21 

Markušovce za cenu 5,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli firmy a na pozemku 

1832/1 je postavená poľnohospodárska budova, ktorá má právny vzťah k BLAUMONT s. r. 

o. evidovaná na liste vlastníctva číslo 1312. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Zámer na odpredaj pozemkov firme BLAUMONT, s.r.o. Brunské 478, 053 21 

Markušovce  formou osobitného zreteľa bol z dôvodu nedostatočného počtu poslancov na 

schválenie na poslednom OZ /opätovne zverejnený na úradnej tabuli obce, aj internetovom 
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sídle dňa 15.6.2022 najmenej na dobu 15 dní pred rokovaním OZ o odpredaji na základe 

zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, §9a, odst.8, písm.e/. Dňa 

7.7. 2022, kedy sa podľa schváleného harmonogramu malo konať rokovanie OZ, k jeho 

zvolaniu nedošlo. Prerokovanie zámeru nie je ani predmetom rokovania OZ volaného na 18. 

7. 2022. 

 

Uznesenie č. 275/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku CKN 4937 – orná pôda 

o celkovej výmere 73215 m2, zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa 

Geometrického plánu č. 31-10/2021 ( vyhotovil Peter Kokles, GEOKOD, s. r. o., Žitná 21, 

83106 Bratislava, dňa 25.8.2021 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor, pod číslom G1-586/2021 dňa 20.10.2021), novovytvorené parcely CKN 

4937/9 o výmere 3320 m2, 4937/10 o výmere 645 m2, druh pozemku orná pôda v podiele 

1/1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Slovenská 

republika, konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 

813 61 Bratislava za cenu 11,73 €/ m2 podľa znaleckého posudku 95/2021 zo dňa 13.11.2021 

vypracovaného znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 

Adrianom Bukovcom. 

Dôvodom osobitného zreteľa je stavba : „Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek 

trate Poprad - Tatry / mimo / - Krompachy“ číslo stavby A06099, UČS 05 / ďalej len 

„stavba“/. Obec vyššie uvedené novovytvorené parcely prevádza v prospech SR, zastúpenú 

správcom ŽSR z dôvodu, že tieto budú slúžiť všeobecnému verejnému záujmu - 

občanov SR a sú potrebné na modernizáciu železničnej trate. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Zámer na odpredaj pozemkov Slovenskej republike, konajúcej prostredníctvom 

správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8,813 61 Bratislava, formou osobitného 

zreteľa bol z dôvodu nedostatočného počtu poslancov na schválenie na poslednom OZ 

/opätovne zverejnený na úradnej tabuli obce, aj internetovom sídle dňa 15.6.2022 najmenej na 

dobu 15 dní pred rokovaním OZ o odpredaji na základe zákona o majetku obcí č.138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov, §9a, odst.8, písm.e/. Dňa 7.7. 2022, kedy sa podľa 

schváleného harmonogramu malo konať rokovanie OZ, k jeho zvolaniu nedošlo. 

Prerokovanie zámeru nie je ani predmetom rokovania OZ volaného na 18. 7. 2022. 

 

Uznesenie č. 277/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy 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 Silviou Kotlárovou, Jareček 86/29, 053 21 

Markušovce vo veci zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce parc. č. 

KN C 1801/1, KN C 1801/22, KN C 1802/1, KN E 2313/1, KN E 2311/1 z dôvodu uloženia 

zemného elektrického kábla NN. 

Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia podzemného elektrického vedenia pre 

stavbu: NN prípojka k Rodinnému domu. Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Obce Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu 10 Eur/m2 

jednorázovo. Plocha záberu bude vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý bude 
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prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so Silviou 

Kotlárovou zatiaľ uzatvorená nebola, je pred podpisom. Pani Kotlárová bola vyzvaná na 

doplnenie určitých vecí a podpis, zatiaľ sa na obec nedostavila. Zrejme je v Anglicku. 

 

Uznesenie č. 278/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o dielo č. 2822EB uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce 

a firmou EURO-BAU s.r.o., so sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice, vo veci stavby „Podpora 

prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce). 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH 

v EUR 119 999,99, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 143 999,99. 

Súčasťou zmluvy je príloha: Rozpočet 

Stav plnenia:  Dané uznesenie súvisí s uznesením č.126/2020, kedy bola schválené podanie 

žiadosti na projekt„ “Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Markušovce“, 

vrátane spoluúčasti a neoprávnených výdavkov. Zmluva zatiaľ zverejnená nie je. 

 

Uznesenie č. 280/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

Kapitálové výdavky 

GP na zriadenie vecného bremena pre stavbu ČOV a kanalizácie       +3 927,00 Eur 

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

Zb. v neskoršom znení, § 12, odst.4, písm. b) upravený rozpočet najneskôr do 30. 

kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena 

rozpočtu orgánom obce podľa osobitných predpisov, t.j. najneskôr do 30.6.2022.  

Stav plnenia: Zmeny boli do RIS-amu nahlásené v zákonom stanovenej lehote dňa 21. 6. 

2022. Zároveň boli zmeny zapracované do tabuľkovej formy rozpočtu zverejnenej na stránke 

obce v časti zverejňovanie-rozpočet obce-hospodárenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo z 9.6.2022 

 

Uznesenie č. 284/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení nadpo-

lovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce 

Markušovce, a to pozemku CKN 147/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1277 

m2 zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce spôsobom obchodnej verejnej súťaže 

( § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ) realizovanou 

na základe schválených súťažných podmienok, s vyvolávacou cenou 14,00 EUR m2. 

Stav plnenia: Obec pripravuje do najbližšieho OZ súťažné podmienky na schválenie. 

 

Uznesenie č. 285/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení nadpo-

lovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce 

Markušovce, a to časti pozemkov EKN 92430/2 - trvalý trávny porast, EKN 92449 - trvalý 

trávny porast a parcely CKN 390/4 - zastavaná plocha a nádvorie evidovaných na LV 1 v ka-

tastrálnom území Markušovce, v podiele 1/1, podľa Geometrického plánu č. 99/2021 ( vyho-

toveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, 053 11 Smižany, dňa 7. 

4. 2022 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom G1 - 

269/2022 dňa 25.4.2022), novovytvorená parcela CKN 503 -zastavaná plocha a nádvorie  

v podiele 1/1 o výmere 241 m2, spôsobom obchodnej verejnej súťaže ( § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení ) realizovanou na základe 

schválených súťažných podmienok, s vyvolávacou cenou 4,00 EUR m2. Kupujúci hradia 

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Obec pripravuje do najbližšieho OZ súťažné podmienky na schválenie. 

 

Uznesenie č. 286/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

a/ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy 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 Henrichom Hadušovským, Matejovce nad Horná-

dom 96 a Romanom Hadušovským, Matejovce nad Hornádom 41 vo veci zriadenia vecného 

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

prejazdu vozidiel k parcelám C KN 3556, 3562/2 a 3562/3 vo vlastníctve oprávnených. Vecné 

bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Markušovce 

článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu 10 Eur/m2 jednorázovo. Plocha záberu bude 

vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného 

bremena. 

b/ upraviť v zmluve bod č.3 zmluvy zriadenie vecného bremena podľa zásad hospodárenia 

s majetkom obce. 

Stav plnenia: Zmluva bola  opravená a podpísaná dňa 12. 7. 2022. Na webovom sídle obce 

bola zverejnená 13. 7. 2022 /interné číslo 56/2022/, účinnosť nadobúda deň po zverejnení. 

Vecné bremeno bude zaplatené po vyhotovení geometrického plánu. 

 

Uznesenie č. 287/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Zmluva o dielo č. .................. uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a fir-

mou EUROBAU s.r.o., so sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice, vo veci stavby „Kanalizačná 

prípojka a čerpacia stanica pri novostavbe MŠ v Markušovciach“. Zmluvné strany sa dohodli, 

že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR 32 999,99, navrhovaná 

cena vrátane DPH v EUR 39 599,99. Súčasťou zmluvy je príloha: Rozpočet. 

Stav plnenia:  Zmluva o dielo bola podpísaná 22. 6. 2022, na internetovej stránke obce bola 

zverejnená pod interným číslom 053/2022 o dva dni neskôr, dňa 24. 6. 2022.   

 

Uznesenie č. 288/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A schvaľuje: 

záverečný účet obce Markušovce a celoročné hospodárenie za rok 2021 s výhradami: 
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1.Obec má neprimerane vysoký stav pohľadávok, ktoré nevymáha a stav pohľadávok každým 

rokom rastie. Zo záverečného účtu nie je možné zistiť stav pohľadávok pred uplatnením 

opravných položiek. Žiadame do záverečného účtu doplniť informáciu o výške pohľadávok 

pred uplatnením opravnej položky a opravné položky s nimi súvisiace. 

2. Žiadame zaslať upomienky neplatičom do 31.8.2022 a zverejniť zoznam neplatičov do 

30.9.2022. 

3. Žiadame pripraviť rozpočet obce na roky 2023-2025 do 31.10.2022 vrátane programového 

rozpočtu a ešte pred zverejnením návrh prerokovať vo finančnej komisii. 

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

opraveného záverečného účtu. 

5. 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. Žiadame 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. 

B. schvaľuje 

prebytok rozpočtu obce za rok 2021 podľa § 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu 

obce zistený podľa § 10, ods. 3, písmeno a) a b) v sume 594 348,85 Eur 

C. schvaľuje 

v zmysle § 15, odst. 1 a § 16, odst. 6 rozdelenie prebytku vo výške 594 348,85 Eur očistené o 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky za rok 2021 v sume 85 777,98 Eur v celkovej sume 

508 570,87 Eur takto: 

- do rezervného fondu sumu 507 785,67 EUR 

- do novovytvoreného fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 

a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 785,20 Eur /vo výške príjmov za predaj pozemkov 

v roku 2021/. 

D. schvaľuje 

prebytok finančných operácii v  sume 49 117,63 Eur podľa § 15, ods. 1, písm.c). Tento 

prebytok očisťuje o sumu 704,61 Eur ako rozdielu cudzích zdrojov (finančných zábezpek) 

a sumu 15 784,95 Eur (stav fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2021), ktoré už na 

účtoch sú. Zostatok - suma 32 628,44 Eur sa presunie do novovytvoreného fondu zostatkov 

príjmových finančných operácii. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 14. 06. 2020. Znenie § 13, odst.. 6 zákona č. 36/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov je, že starosta môže pozastaviť výkon uznesenia 

obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 

nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. Z prijatého rozhodnutia starostu  

nie je jasné, v čom odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uznesenie je možné 

opätovne potvrdiť OZ  v zmysle § 13, odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie 

nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon 

potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 

 

Uznesenie č. 289/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu 2/2022 ZŠ s MŠ Markušovce na rok 2022 

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

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

- Školské stravovanie                                                                                - 7,10 € 

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

- nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov                + 41 666,08 € 

- školské stravovanie                                                                                 + 44 111,90 € 

 S p o l u                                                                                                        85 777,98 € 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Schválené zmeny v rozpočet platia do vykonania zmien. 

Z a ZŠsMŠ posiela údaje o zmene rozpočtu obec. Obec v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 12, odst. 4, písm. b/ má povinnosť 

poskytnúť do rozpočtového informačného systému upravený rozpočet najneskôr do 30. 

kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena 

rozpočtu orgánom obce. Zmeny budú nahlásené spolu s údajmi obce.  

 

Uznesenie č. 290/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

3. 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, 

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií podľa § 14, ods. 2, písm. b), c), d). 

 

Bežné príjmy 

 

212... 41 Vecné bremeno /inžinierske siete                                  + 5 000,00 € 

292006 72 Z náhrad z poistného plnenia KP / POŽIAR            + 40 000,00 € 

312 111 MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov  + 214 648,00 € 

312 111 CO – mimoriadna situácia POŽIAR                               + 5 000,00 € 

312 11UA CO – Ukrajina                                                           + 16 000,00 € 

S p o l u                                                                                        280 648,00 € 

 

Kapitálové príjmy 

223001 41 Predaj pozemkov                                                       + 53 639,45 € 

 

Príjmy – finančné operácie 

454001 46 Čerpanie z RF                                                           +24 802,63 € 

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

PRÍJMY SPOLU                                                                    + 359 082,98 € 

 

Bežné výdavky 

0111 6.... 41 Vysporiadanie pozemkov/spoluúčasť                                          + 11 298,00 € 

0111 6... 41 Neoprávnené výdavky - financovanie                                          + 20 000,00 € 

0111 6... 111 Vysporiadanie pozemkov                                                         + 214 648,00 € 

0220 6... 11UA UKRAJINA                                                                            + 16 000,00 € 

0320 637004 41 Všeobecné služby                                                                    + 2 000,00 € 

0510 633003 41 Telekomunikačná technika-fotopasce                                     + 1 000,00 € 
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0660 635006 Údržba – bytovky Školská                                                            + 5 000,00 € 

0660 637004 41 Revízia plynových zariadení                                                   + 2 200,00 € 

S p o l u                                                                                                         + 272 146,00 € 

 

 

KAPITALOVÉ VÝDAVKY 

716 0451 PD – dopravné značenie v obci                                                         + 2 000,00 € 

717002 0630 41 Rekonštrukcia elektriny-VODOJEM                                     + 3 000,00 € 

717002 0660 76 Rekonštrukcia bytovky Jareček                                          + 123 000,00 € 

S p o l u                                                                                                         + 128 000,00 € 

 

VÝDAVKY SPOLU                                                                                       400 146,00 € 

 

ZŠsMŠ - výdavky 

 

Bežné výdavky 

ZŠ s MŠ – nevyčerpané finančné prostriedky z predchádz.roka                    + 41 666,08 € 

 

Finančné operácie - výdavky 

ZŠ s MŠ - nevyčerpané finančné prostriedky z predchádz. roka/strava         + 44 111,90 € 

__________________________________________________________________________ 

S p o l u                                                                                                          + 86 777,98 € 

 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Schválené zmeny v rozpočet platia do vykonania zmien. 

Obec v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 12, 

odst. 4, písm. b/ má povinnosť poskytnúť do rozpočtového informačného systému upravený 

rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 

bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce., t.j. do 30.7.2022. Zmeny budú nahlásené 

spolu s polročnou závierkou.  3. zmena bola zapracovaná do tabuľkovej formy rozpočtu, ktorá 

bola zverejnená na webovom sídle obce dňa 23. 6. 2022 v časti zverejňovanie-hospodárenie-

rozpočet obce. 

 

 

Vzaté na vedomie boli uznesenia č. 283/2022-správa z kontroly uznesení č.50/2022,  

 

Markušovce   15. 07. 2022 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


