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Materiál na rokovanie  

39. zasadnutia obecného  zastupiteľstva   

Obce Markušovce 

Dňa: 02. 12. 2021 

 

Bod programu číslo:  

 

3 
 

 

 

Bod programu: 
Kontrola uznesení  
 

Materiál predkladá:  

Ing. Františka Šteinerová 

hlavná kontrolórka 

 

Materiál vypracoval: 

Ing. Františka Šteinerová 

hlavná kontrolórka 

 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 

 

Návrh na uznesenie : 

1.Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

berie na vedomie  

správu z kontroly uznesení č.45/2021 

 

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

opravu uznesenia 191/2021 v položke prekročenie a viazanie príjmov finančných operácií 

podľa § 14, odst. 2 písm.d/ a ruší položku dotácia ZŠsMŠ – projekt predškoláci +10 000,00 € 

z dôvodu nesúladu so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

ruší  

v zmysle  zákona č. 357/2004, čl.7, bod 5, písm.a/ členstvo Ing. Vladimíra Filinského 

v Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z dôvodu 

skončenia mandátu poslanca.   

 

4. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  

v zmysle  zákona č. 357/2004, čl.7, bod 5, písm.a/  a Organizačného a rokovacieho poriadku 

komisií Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, článku 2, bod 4, zmenu a doplnenie 

nových členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov p. Mgr. Františku Fullovú a Tomáša Kľučára alebo Mgr. Jozefa Palkoviča 

/vyberte len jedného/. 



 

5. Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

mení  

uznesenie Obce Markušovce č. 3/2018 v časti Komisia pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov  a za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov schvaľuje p. Pavla Zmudu. 

 

Dôvodová správa: 

Súčasťou kontroly uznesení je v zmysle rokovacieho poriadku OZ Čl. 11, ods. 3 je aj správa              

o kontrole uznesení, ktorá je súčasťou materiálov každého obecného zastupiteľstva a zasiela 

sa v rovnakom čase ako ostatné materiály na prerokovanie. Kontrolu uznesení obecného 

zastupiteľstva vykonáva a jej výsledky predkladá hlavný kontrolór obce na každé zasadnutie 

obecného zastupiteľstva.  

 

Prílohy k materiálu: 

45. správa o kontrole uznesení OZ. 

 

 

V Markušovciach dňa 19. 11. 2021 
 

 


