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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 
 

         

42. 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 27. 05. 2021 a skôr         

so zameraním uznesenia od poslednej kontroly /2/2020/ 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: Uznesenie v plnení. V súčasnosti je územný plán posunutý na posúdenie 

Okresnému úradu v Košiciach.  
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Obecné zastupiteľstvo zo dňa 5. 3. 2020 

 

Uznesenie č.114/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

volí  

Mgr. Miriamu Farkalinovú za zástupcu starostu obce 

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

o obecnom zriadení dňa 12. 03. 2019. Uznesenie je možné  OZ  v zmysle § 13, odst. 8 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

potvrdiť v lehote 3 mesiacov od jeho schválenia. V prípade obce Markušovce je to 7 hlasov 

/3/5 z 11 riadne zvolených poslancov/. Uznesenie bolo potvrdené dňa 29. 4. 2020 uznesením 

č.123/2020-viď dané uznesenie. 

 

Uznesenie č.115/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a/ schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 210,- € pre Rímskokatolícku 

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

Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na mzdy a prevádzku centra voľného času. 

b/ schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Rímskokatolícku Cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 31.8.2020. Na 

internetovej stránke obce bola zverejnená 04.9.2020. Účinnosť nadobudla 05.9.2020. 

Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 7.9.2020. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.116/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 70,- € pre Základnú školu - 

Centrum voľného času, Komenského 3, 053 11 Smižany, poskytnutie dotácie na Centrum 

voľného času 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Základnú školu – Centrum voľného času Smižany. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 04.9.2020 interné číslo 

126/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 07.9.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 9.9.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.117/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 70,- € pre Centrum voľného 

času, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy, členský poplatok za krúžok DFS Radosť, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Centrum voľného času Spišské Vlachy. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 03.9.2020 interné číslo 

125/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 07.9.2020. Účinnosť nadobudla deň 
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po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 9.9.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.118/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 000,- € pre Základnú 

organizáciu chovateľov poštových holubov 02312 Markušovce, financovanie spoločenských 

akcií, občerstvenia, dopravy, štartovného, papiera a podobných nákladov združenia. 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov 05321 

Markušovce. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 25.8.2020 interné číslo  

118/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 26.8.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 28.8.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.119/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2 100,- € pre 28 žiakov pre 

Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves, financovanie záujmového 

vzdelávania detí v centre voľného času, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Centrum voľného času Spišská Nová Ves. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 31.8.2020 interné číslo 

124/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 04.9.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 7.9.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.120/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 800,- € pre Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce, financovanie kultúrnych podujatí, športových 

podujatí, zájazdov, nákupu tovaru a spoločenských posedení, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 26.8.2020 interné číslo 

119/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 26.8.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 26.8.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 000,- € pre Základnú 

organizáciu Jednoty dôchodcov Markušovce, financovanie kultúrnych podujatí, návštev 

divadla, športových podujatí, zájazdov, cestovného, nákupu tovaru a spoločenských posedení, 

b) schvaľuje 
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podmienky zmluvy pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Markušovce. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 25.8.2020 interné číslo 

116/2020/. Na internetovej stránke obce bola zverejnená 25.8.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 28.8.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

A) zmenu čl. III Účel nájmu Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 31.10.2015 uzatvorenej 

medzi prenajímateľom – Združenie urbárnikov Markušovce – Čepanovce, pozemkové 

spoločenstvo, Odorinská cesta 110/20, 053 21 Markušovce, IČO: 17151392 a nájomcom – 

obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce v znení „Nájomca je oprávnený užívať 

pozemky, ktoré sú predmetom nájmu podľa  čl. II tejto zmluvy za účelom prípravy, realizácie 

a užívania verejného dopravného a technického vybavenia územia, vrátane technickej 

infraštruktúry (verejné rozvody inžinierskych sietí), stavieb pre dopravu (miestne a účelové 

komunikácie, vrátane chodníkov a ich súčastí, parkovacie plochy) a zároveň  ako verejné 

priestranstvá.“ 

B) Predĺženie doby nájmu uvedenej v čl. IV. Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 31.10.2015 

uzatvorenej medzi prenajímateľom – Združenie urbárnikov Markušovce – Čepanovce, 

pozemkové spoločenstvo, Odorínska cesta 110/20, 053 21 Markušovce, IČO: 17151392 a 

nájomcom – obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce tak, že doba nájmu bude 

upravená na určitú dobu od 01.11.2015 do 31.10.2035.  

Stav plnenia: Dodatok č. 1 zmluvy o nájme pozemkov bol podpísaný 18.5.2020. Na 

internetovej stránke obce zverejnený pod číslom 93/2020 dňa 28.5.2020. Účinnosť nadobudol 

deň po zverejnení. 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 29. 04. 2020 

 

Uznesenie č.123/2020 

Obecne zastupiteľstvo obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 114/2020 zo dňa 5.3.2020, ktorého výkon starosta obce 

pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

volí 

Mgr. Miriamu Farkalinovú za zástupcu starostu obce. 

Stav plnenia: Uznesenie platilo do zmeny. Dňa 6. 8. 2020 bol uznesením č.130/2020 zvolený 

nový zástupca starostu  Miroslav Gurčík. 

 

Uznesenie č.124/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

o informácie zo strany starostu obce o riešení situácie a prijaté opatrenia v súvislosti s 

výskytom Korona vírusu a prehľad výdavkov s tým spojenými. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 07. 05.2020. Uznesenie nenadobudlo platnosť a účinnosť, keďže 

k jeho potvrdenie v zákonnej lehote nedošlo. 

 

Uznesenie č.125/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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odporúča 

podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok do výzvy OPLZ-P06-SC611-2020-1 zo 

zameraním podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 07. 05.2020. Uznesenie nenadobudlo platnosť a účinnosť, keďže 

k jeho potvrdenie v zákonnej lehote nedošlo. Dňa 1. 6. 2020 došlo k schváleniu uznesenia č. 

126/2020, ktorým boli schválené podmienky na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

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. 

Stav plnenia: Na základe žiadosti bola s obcou dňa 18. 12. 2020 podpísaná zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na sumu 258.143,34 Eur, 5 % spoluúčasť 

obce má byť z celkovej sumy 271 729,83 Eur – 13 586,49 Eur /zverejnená na internetovej 

stránke obce pod číslom 2/2021 dňa 11. 1. 2021/. Rozpočet daného projektu je taktiež 

zverejnený. Súčasťou celkovej ceny sú aj nepriame výdavky v sume 8 425,00 Eur. Na základe 

zmluvy projekt má byť financovaný formou predfinancovania a refundácie. Súčasťou zmluvy 

sú aj finančné postihy za realizáciu verejného obstarávania /v prílohe/. K realizácii daného 

projektu zatiaľ nedošlo. Dňa 11. 5. 2021 bola podpísaná zmluva o dielo s firmou Swietelsky-

Slovakia spol. s.r.o., Bratislava /zverejnená dňa 13. 5.201 pod číslom 21/2021/ na sumu 

119.280,- Eur a dňa 31. 5.2021 bol podpísaný a zverejnený dodatok č. 1 – doplnenie 

sociálneho aspektu projektu /interné číslo 39/2021/. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 03. 07. 2020 

 

Uznesenie č.127/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 7000,- € pre Slovan FO 

Markušovce, poskytnutie dotácie na dopravu, štartovné a poplatky, odmeny, zdravotné 

pomôcky, kancelárske potreby a doplnenie výstroja. 

Stav plnenia: Uznesenie nebolo podpísané z dôvodu, že nebolo doručené návrhovou 

komisiou OZ v lehote 10 dní. Zákon o obecnom zriadení, ani rokovací poriadok OZ Obce 

Markušovce takýto dôvod nepozná. Za chod obecného úradu zodpovedá podľa § 16, odst. 3 

starosta obce. Podľa § 16, odst. 2, písm. a/ obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov 
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obce  a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce. 

Podľa § 12, odst. 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Nariadenia 

a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia 

obecným zastupiteľstvom“. Dané uznesenie bolo opätovne prijaté dňa 6. 8. 2020 uznesením č. 

144/2020. Z daného dňa chýba zverejnená zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva, čím 

je porušený rokovací poriadok OZ prijatý dňa 17.4. 2019. 

 

Uznesenie č.128/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2000,- € pre eRko - územie 

Spiš, poskytnutie dotácie na veľký eRko tábor 2020 - ubytovanie, strava a materiál pre 

uskutočnenie tábora. 

Stav plnenia: Uznesenie nebolo podpísané z dôvodu, že nebolo doručené návrhovou 

komisiou OZ v lehote 10 dní. Zákon o obecnom zriadení, ani rokovací poriadok OZ Obce 

Markušovce takýto dôvod nepozná. Za chod obecného úradu zodpovedá podľa § 16, odst. 3 

starosta obce. Podľa § 16, odst. 2, písm. a/ obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov 

obce  a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Podľa 

§ 12, odst. 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Nariadenia a uznesenia 

obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným 

zastupiteľstvom“. Dané uznesenie bolo opätovne prijaté dňa 6. 8. 2020 uznesením č. 

145/2020. 

 

Uznesenie č.129/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

súhlasí  

so zakúpením hmotného majetku v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce 

Markušovce s nadobúdacou hodnotou nad 500 eur. Súhlasí zakúpiť interaktívnu tabuľu v 

sume 1500 eur. 

Stav plnenia: Uznesenie nebolo podpísané z dôvodu, že nebolo doručené návrhovou 

komisiou OZ v lehote 10 dní. Zákon o obecnom zriadení, ani rokovací poriadok OZ Obce 

Markušovce takýto dôvod nepozná. Za chod obecného úradu zodpovedá podľa § 16, odst. 3 

starosta obce. Podľa § 16, odst. 2, písm. a/ obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu orgánov 

obce  a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Podľa 

§ 12, odst. 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Nariadenia a uznesenia 

obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným 

zastupiteľstvom“. Dané uznesenie bolo opätovne prijaté dňa 6. 8. 2020 uznesením č. 

146/2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 06. 08. 2020 

 

Uznesenie č.130/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

volí 

Miroslava Gurčíka za zástupcu starostu obce Markušovce. 

Stav plnenia: Uznesenie platí do zmeny alebo do konca funkčného obdobia poslancov. 

 

Uznesenie č.131/2020 

OZ zrušilo uznesenie č.279/2018 zo dňa 8.2.2018 ohľadom zabezpečenia realizácie 

Monografie Obce Markušovce 
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Uznesenie č.132/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

uzavretie Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien vo veci zriadenia stavieb 

„Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého – časť Hamrisko, Markušovce“ na pozemkoch 

registra E KN parcely číslo 93264/1 o výmere 26,40 m2, parcely číslo E KN 3264/1 o výmere 

53,60 m2 a registra C KN parcely číslo 1745/2 o výmere 11,20 m2, v katastrálnom území 

Markušovce, a „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J. Nepomuckého /Štofan/, 

Markušovce“ na pozemku registra E KN parcely číslo 93264/3 o výmere 219,20 m2, 

v katastrálnom území Markušovce. 

Stav plnenia: Dané uznesenie je nejasné a nezrozumiteľné. Z uznesenia sa nedá zistiť, s kým 

sa majú uzatvoriť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien. Materiál 

k danému bodu nie je zverejnený, bod bol na OZ predložený dodatočne. Ani zo zápisnice 

nevyplýva daná informácia. Na základe zisťovania dané uznesenie súvisí so zmluvou č. 

128/2020 /interné číslo/, ktorá bola uzatvorená s Košickým samosprávnym krajom dňa 2. 9. 

2020, na internetovej stránke bola zverejnená dňa 10. 9. 2020, účinnosť nadobúda deň po 

zverejnení. Do budúcnosti odporúčam lepšiu prípravu uznesení OZ a ich formuláciu a tiež 

sledovať termíny vyplývajúce zo zmluvy na uzatvorenie riadnej zmluvy. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 133/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2700 € pre Neziskovú 

organizáciu Hrad Markušovce na usporiadanie kultúrnych podujatí (Hradné slávnosti, Deň 

otvorených dverí), zhotovenie propagačnej tabule, tlač pozvánok, propagačné materiály, 

občerstvenie, strava, úhrada za kultúrne programy, cestovné náklady, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Neziskovú organizáciu Hrad Markušovce. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 26.8.2020. Na 

internetovej stránke obce bola zverejnená 27.8.2020. Účinnosť nadobudla 28.8.2020. 

Finančné prostriedky boli odoslané cez účet 8.9.2020. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 134/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 600,- € pre Rímskokatolícku 

cirkev farnosť Markušovce na výdavky spojené s vydávaním časopisu (príprava časopisu, 

tlač, grafická úprava) 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Markušovce. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 25.8.2020. Na 

internetovej stránke obce bola zverejnená 25.8.2020. Účinnosť nadobudla 26.8.2020. 

Finančné prostriedky boli odoslané cez účet  dňa 28.8.2020. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 135/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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a) schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 500,- € pre MUSICA NOBILIS 

na propagačné materiály k podujatiu, 

b) schvaľuje 

podmienky zmluvy pre MUSICA NOBILIS. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 7.9.2020. Na interne-

tovej stránke obce bola zverejnená 7.9..2020. Účinnosť nadobudla 8.9.2020. Finančné 

prostriedky boli odoslané cez účet  dňa 9.9.2020. Podľa údajov záverečného účtu OZ finančné 

prostriedky vrátila z dôvodu pandémie Covidu a nemožnosti uskutočniť akciu, na ktorú 

dostala finančné prostriedky. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 136/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

zoznam parciel, ktorý tvorí prílohu uznesenia, ako Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov pre BLAUMONT, s.r.o. zo dňa 16.12.2019. 

Stav plnenia: Dodatok č. 1 k zmluve bol podpísaný 13.8. 2020, na webovom sídle obce bol 

zverejnený 25.8.2020, účinnosť nadobudol deň po zverejnení. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 137/2020 

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 EKN 91156 – zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 2678 m2, zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 20/2015 ( vyhotoveného Ing. Milošom Kršjakom, 

DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, dňa 15.5.2015 a overeným Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom 229/15 dňa 1.6.2015), novovytvorená 

parcela CKN 1791/3 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy 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 Ingrid Schneiderovej rod. 

Dračkovej, trvale bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením v predzáhradke 

rodinného domu . Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Podmienky na odpredaj majetku boli splnené. Zámer na odpredaj časti 

pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 31. 8.2020 do 16.9.2020 a druhýkrát od 

17.9.2020 do 2.10. 2020. Tretíkrát bol zámer zverejnený od 10. 11. do 10. 12. 2020. Predaj 

majetku bol schválený OZ dňa 10.12. 2020 unesením č. 154/2020.  Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 138/2020 

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 EKN 91156 – zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 2678 m2, zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 20/2015 ( vyhotoveného Ing. Milošom Kršjakom, 

DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, dňa 15.5.2015 a overeným Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom 229/15 dňa 1.6.2015), novovytvorená 
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parcela CKN1791/2 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 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 bezpodielového vlastníctva Jána Dračku, 

trvale bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce a manželky Evy Dračkovej rod. 

Ištvanikovej, trvale bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2. Dôvo-

dom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením v predzáhradke 

rodinného domu .Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Podmienky na odpredaj majetku boli splnené. Zámer na odpredaj časti pozem-

ku bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 31. 8.2020 do 16.9.2020 a druhýkrát od 

17.9.2020 do 2.10. 2020. Tretíkrát bol zámer zverejnený od 10. 11. do 10. 12. 2020. Predaj 

majetku bol schválený OZ dňa 10.12. 2020 unesením č. 155/2020.  Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 139/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

žiadosť Zdenka Pompu a manž. Zuzanu Pompovú, Jareček 101/55, 05321 Markušovce 

o predaj časti pozemkov EKN 92429/2 a EKN 92449 v Obci Markušovce nakoľko na týchto 

pozemkoch je postavený rodinný dom bez súpisného čísla v ktorom bývajú a chcú si ho 

dodatočne zlegalizovať. Zároveň im ukladá doložiť overený geometrický plán č. 39/2018. 

Stav plnenia: Geometricky plán manželia Pompoví nepredložili. Na základe takto 

postaveného uznesenia predaj majetku obce nie je v zmysle zákona o majetku obce možný.  

 

Uznesenie č. 140/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Aktualizáciu Programu rozvoja obce Markušovce 2016 - 2020. 

Stav plnenia: Aktualizácia PRO Markušovce 2016-2020 platí do zmien. V čase kontroly 

uznesení tento dodatok nebol zverejnený na webovom sídle obce. V roku 2021 bol schválený 

nový program na obdobie 2021-2027.  

 

Uznesenie č. 141/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu č. 4/2020 ZŠ s MŠ na rok 2020 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa § 14, ods.2, písmeno a) 

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti: 

- presun finančných prostriedkov z MŠ - 5 300,00 € 

- na ŠKD (čerpanie dovolenky p. Haragošovej po ukončení rod. dovolenky) 3 600,00 € 

- na ŠJ – zabezpečenie obedových balíčkov 1 700,00 € 

S p o l u  0,00 € 

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

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

Zmeny rozpočtu v príjmovej časti: + 3 000,00 € 

- navýšenie príjmov – v originálnych kompetenciách + 3 000,00 € 

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti: + 3 000,00 € 

- v ŠJ – na zabezpečenie rozvozu obedových balíčkov + 3 000,00 € 
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C. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácii podľa § 14, ods. 2, písm. d 

Zmeny rozpočtu v príjmovej časti finančných operácii: + 19 146,16 € 

- zmeny vo finančných operácii – zostatok prostriedkov z predch. roka: 

ŠJ stravné + 19 146,16 € 

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

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti: + 21 546,16 € 

- ŠJ stravné - navýšenie zostatku z predchádzajúceho roka + 19 146,16 € 

- ZŠ - navýšenie rozpočtu o čerpanie z príjmov + 2 400,00 € 

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.septembra 2020.  Zmeny boli nahlásené. Do budúcna odporúčam zmeny rozpočtu ZŠsMŠ 

upresniť o kódy ekonomickej klasifikácie, tak ako bol rozpočet ZŠsMŠ Markušovce 

schválený. Dané rozpočtové opatrenie považujem za nedostatočné. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 142/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Dohodu o urovnaní uzavretú podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 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 realizácie stavebných prác v súvislosti s realizáciou diela „Zateplenie 

objektu Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“. Realizáciou prác sa vyskytla požiadavka 

nevyhnutného konania prác, uvedených v Prílohe č. 1 Rekapitulácia rozpočtu, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody. 

Cena za zhotovenie Diela bola stanovená dohodou účastníkov Dohody v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov nasledovne: 

Cena prác bez DPH: 24 190,02 eur 

DPH 20 %: 4 838,00 eur 

Celková cena prác s DPH: 29 028,02 eur 

(Slovom: dvadsaťdeväťtisícdvadsaťosem eur, dva centy) 

Cenu Diela tvoria jednotlivé položky podľa Prílohy č. 2 – Krycí list rozpočtu (Čiastočná 

obnova požiarnej zbrojnice v obci Markušovce – dielo), pričom položkovitá kalkuláciu 

rozpočtu Diela je uvedená v Prílohe č. 3 – Rozpočet (Čiastočná obnova požiarnej zbrojnice 

v obci Markušovce – dielo). Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 

nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne 

nakladanie s odovzdaným Dielom. 

Súčasťou dohody je príloha č. 1, 2 a 3 

č. 1 – Rekapitulácia rozpočtu 

č. 2 – Krycí list rozpočtu 

č. 3 – Rozpočet 

Stav plnenia:  Dohoda o urovnaní bola podpísaná 28.8.2020. K jej zverejneniu na webovom 

sídle obce došlo v ten istý deň, dohoda nadobudla účinnosť 29.8.2020. Podľa plnenia rozpočtu 

k 31. 12.2020 celkovo vyplatená suma na požiarnu zbrojnicu, ktorá bola naplánovaná v sume 
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30.000,- Eur bola prekročená na 30.728,02 Eur. Rozdiel 1700,- eur  tvorí platba Merjavému 

za stavebný dozor. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať.  

 

Uznesenie č. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

vyplatenie platobného rozkazu sp. zn.: 1Up/1390/2020 o zaplatenie 21252,4 EUR, takto: 

istina 21252,4 EUR 

úrok z omeškania 9.00% ročne zo sumy 113 011,62 EUR od 30.6.2018 do 6.8.2018 

úrok z omeškania 9.00% ročne zo sumy 21 252,40 EUR od 7.8.2018 do zaplatenia 

náklady spojenie s uplatnením pohľadávky 40,00 EUR 

náklady spojené s uplatnením pohľadávky 380,76 EUR 

a náhradu trov konania vo výške 1399, 02 EUR. 

Stav plnenia: Dané uznesenie je nedostatočne formulované. Z uznesenia nevyplýva 

informácia voči komu má obec dlh a povinnosť vyplatiť finančné prostriedky na základe 

platobného rozkazu. Do budúcna odporúčam pri príprave uznesení lepšie formulovať návrh 

na uznesenie, ktoré má byť jasné a konkrétne aj pre nezainteresovanú osobu. Na základe 

zápisnice zo dňa 6.8.2020 dané uznesenie bolo prijaté k bodu č. 24 platobný rozkaz-

STAVGEO /Schody ku kostolu a chodníky/. K úhrade platobného príkazu aj trov konania 

došlo 7.8.2020. ??????? 

 

Uznesenie č. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 7 000,- € pre Slovan FO 

Markušovce, poskytnutie dotácie na dopravu, štartovné a poplatky, odmeny, zdravotné 

pomôcky, kancelárske potreby a doplnenie výstroja. 

Stav plnenia:  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 25.8.2020. Na interne-

tovej stránke obce bola zverejnená 25.8..2020. Účinnosť nadobudla deň po zverejní dňa 

26.8.2020. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet  dňa 28.8.2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

 

Uznesenie č.145/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2 000,- Eur pre eRko – územie 

Spiš, poskytnutie dotácie na veľký eRko tábor 2020- ubytovanie, strava a materiál pre 

uskutočnenie tábora. 

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola podpísaná 28.12.2020. Na interne-

tovej stránke obce bola zverejnená 31.12..2020. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení 

1.1.2021. Finančné prostriedky boli odoslané cez účet  dňa 28.12.2020. Podľa údajov 

záverečného účtu e-Rko časť finančných prostriedkov vrátila /1 000,-  Eur/ z dôvodu 

pandémie Covidu. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

 

Uznesenie č.146/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

súhlasí 
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so zakúpením hmotného majetku v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom Obce 

Markušovce s nadobúdacou hodnotou nad 500,- Eur. Súhlasí zakúpiť interaktívnu tabuľu 

v sume 1500,- €. 

Stav plnenia: ZŠsMŠ Markušovce zakúpila interaktívnu tabuľu 4. 9. 2020 v sume 1 490,- 

Eur, vrátane montáže. K úhrade faktúry došlo 18. 9. 2020. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 03. 09. 2020 

 

Uznesenie č. 147/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020 

A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky podľa § 14, odst.2, písm.a/ a povolené 

prekročenie a viazanie finančnej operácie podľa § 14, odst. 2, písm. d/ 

Bežné príjmy spolu                                     - 71.933,- Eur 

Kapitálové príjmy                                   +267.950,63 Eur 

            Finančné operácie príjmy                         +19 146,16 Eur 

            Príjmy spolu:                                          +215 163,79 Eur   

            Bežné výdavky obce                                 +10 180,09 Eur 

            Bežné výdavky ZŠsMŠ                             +24 546,16 Eur 

            Kapitálové výdavky                                 +180 437,54 Eur 

            Výdavky spolu:                                       +215 163,79 Eur 
Stav plnenia: Dané uznesenie bolo predložené v návrhu ako 5. zmenu rozpočtu roku 2020. 

Odporúčam do budúcnosti dávať do uznesenia aj číslo zmeny rozpočtu. 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.október 2020.  Zmeny boli 

nahlásené. 

 

Uznesenie č. 148/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, odst. 2, písm.c/ 

Kapitálové výdavky 

0520 717001 Kanalizácia Za tehelňou 41 

Stav plnenia: Dané uznesenie sa týka zmeny rozpočtu roku 2021, z hľadiska zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., §9, ods.4, rozpočet na 

nasledujúce roky nie je záväzný. Pri prijatí rozpočtu na roky 2020-2022 údaje týkajúce sa 

rokov 2021,2022 boli len vzaté na vedomie. 

 

Uznesenie č. 149/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb medzi zmluvnými stranami DATALAN, a.s. so 

sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava a Obcou Markušovce na služby súvisiace 
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s technickou podporou modulu prepojenia registratúry na ÚPVS. Cena za inštaláciu modulu 

prepojenia registratúry na ÚPVS je 7.200,00 Eur. Mesačný poplatok za technickú podporu 

modulu pripojenia registratúry na ÚPVS je 240,00 Eur. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 12. 11. 2020, na webovom sídle obce bola zverejnená 

20.11. 2020, účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 150/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

vyplatenie odmien spojených s vydaním knihy Obce Markušovce vo výške 5300,- E za roky 

2019 a 2020 podľa žiadosti p. Ing. Jozefa Fajgela. Podmienkou vyplatenia odmien je 

podpísanie preberacieho protokolu a odovzdanie finálnej verzie knihy v elektronickej podobe 

v troch exemplároch, ktoré budú zverené do úschovy do doby vytlačenia knihy 

osobám:starosta obce Markušovce, aktuálny zástupca starostu obce Miroslav Gurčík 

a zodpovedná osoba sekretariátu obce Markušovce. 

Stav plnenia: Dňa 13. 11. 2020 boli zverejnené príkazné zmluvy 5 osôb /Peter Labanc 

z 28.4.2020, Valéria Krišandová z 26.3.2020, Peter Lazor z 31.5.2020, Beáta Hamráková 

z 21. 10.2020, Ing. Jozef Fajgel z 30.5.2020 na celkovú sumu 2405,- Eur na vyplatenie 

odmien.  Na základe plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020 zverejnenému na webovom sídle obce 

v roku 2020 bolo celkovo vyplatené 5 105,- Eur. Časť odmien sa týkala aj starších zmlúv 

z roku 2019. 

 

Uznesenie č. č. 151/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

vyhotoviť DOHODU O UROVNANÍ. Súčasťou tejto dohody je odstránenie závad  a prác 

najviac ktoré neboli súčasťou cenovej ponuky a vznikli na základe vzájomnej dohody medzi 

firmou Tatrašindel spol. s.r.o. a obcou Markušovce pri projekte Zníženie energetickej 

náročnosti materskej školy v obci Markušovce. 

Jednotlivé strany sa dohodli na týchto podmienkach: 

- práce ktoré firma vykoná na základe vzájomnej dohody bez nároku na vyplatenie: 

1.úprava parapetných dosiek na hlavnom priečelí 

2.úprava vrchných atikových dosiek aby nedochádzalo k usídľovaniu hmyzu pod plechom 

3.Označiť miesto realizácie projektu naspäť publicitou, uchovať ju po dobu min. 4 rokov od 

dnešného dňa 

4.Popraskaná omietka okolo okien v miestnosti pri vstupe 

5.Zabieliť priestor pod oknom vo WC detí na 1. poschodí 

6.Vymeniť prasknuté sklo v triede na 1.poschodí 

7.Zapeniť a vyspraviť vonkajšie parapety. 

- odstránenie závad do 30.11.2020, 

- vyplatenie sumy na vyrovnanie zhotoviteľovi v zmysle dohody o urovnaní vo výške 

13152,32 € bez DPH, 

- 10% zo sumy zádržné do odstránenia závad. 

Stav plnenia: Dohoda o urovnaní bola vyhotovená, dňa 1. 10. 2020 bola predmetom 

rokovania OZ, kde došlo k jej schváleniu-bližšie uznesenie č. 153/2020. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 
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Obecné zastupiteľstvo zo dňa 01. 10. 2020 

 

Uznesenie č.152/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

súhlasí 

so zakúpením hmotného majetku v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom obce 

Markušovce s nadobúdacou hodnotou nad 500 eur. Súhlasí zakúpiť 5 notebookov (2 pre 

výchovné poradkyne, 1 pre školského špeciálneho pedagóga, 2 ku interaktívnym tabuliam). 

Stav plnenia: ZŠsMŠ Markušovce zakúpila 5 ks notebookov HP dňa 15.10. 2020 v celkovej 

sume 2 608,80- Eur, cena 1 notebooku vyšla na 521,76 Eur.. K úhrade faktúry došlo 19. 10. 

2020. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.153/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

Dohodu o urovnaní uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so 

sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a firmou Tatrašindel spol. s r. o. so sídlom 

Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, vo veci realizácie stavebných prác v súvislosti s 

realizáciou diela „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci v Obci 

Markušovce". Realizáciou prác sa vyskytla požiadavka nevyhnutného konania prác, 

uvedených v Prílohe č. 1 Súpis vykonaných prác - príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Dohody.  

Cena za zhotovenie Diela bola stanovená dohodou účastníkov Dohody v súlade so zákonom  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slo-

venskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v zne-

ní neskorších predpisov nasledovne:  

Cena prác bez DPH: 13 152,320 eur  

DPH 20 %: 2630,46 Eur.  

Celková cena prác s DPH: 15 782,78 eur (Slovom: pätnást'risicsedemstoosemdesiatdva eur, 

sedemdesiatosei centov)  

Cenu diela tvoria jednotlivé položky podľa Prílohy č. 1 - Súpis vykonaných prác. Cena 

pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a 

odovzdanie Diela, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným Dielom. 

Súčasťou dohody je príloha č. 1 - Súpis vykonaných prác - príloha č.  

Stav plnenia: Dohoda bola zverejnená na úradnej tabuli 20.11.2020. Účinnosť nadobudla deň 

po zverejnení, t.j. 21.11.2020. Finančné prostriedky na základe dohody boli vyplatené cez 

účet VÚB 31.12. 2020. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 10. 12. 2020 

 

Uznesenie č.154/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod časti pozemku EKN 91156 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2678 m2, 

zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 20/2015 ( 

vyhotoveného Ing. Milošom Kršjakom, DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, dňa 

15.5.2015 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom 

229/15 dňa 1.6.2015), novovytvorená parcela CKN 1791/3 o výmere 2 m2, druh pozemku 

zastavané plochy v podiele 1/1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí v platnom znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov do výlučného vlastníctva Ingrid Schneiderovej rod. Dračkovej, 

trvale bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotenímv predzáhradke 

rodinného domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Kúpna zmluva bola uzatvorená 5. 3. 2021, k jej zverejneniu došlo 9. 3. 2021. 

Uzatvorená zmluva neobsahuje celkovú sumu, ani podmienky a dátum, do  kedy má byť 

vykoná úhrada za kúpnu cenu. Podľa uznesenia celková  predajná cena za 10 m2 má byť 

60,40 Eur. Kúpna cena bola uhradená 11.3.2021, zápis v katastri bol vykonaný – rozhodnutie 

V967/2021. V účtovníctve došlo k vyradeniu pozemku z evidencie na základe protokolu dňa 

31.3.2021 v obstarávacej cene 23,24 Eur. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č.155/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod časti pozemku EKN 91156 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2678 m2, 

zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 20/2015 ( 

vyhotoveného Ing. Milošom Kršjakom, DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, dňa 

15.5.2015 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom 

229/15 dňa 1.6.2015), novovytvorená parcela CKN 1791/2 o výmere 8 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria 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, trojpätino-

vou väčšinou všetkých poslancov do bezpodielového vlastníctva Jána Dračku,trvale bytom 

Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce a manželky Evy Dračkovej rod.Ištvanikovej, trvale 

bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením v predzáhradke 

rodinného domu .Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Dané uznesenie súvisí s uznesením č. 154/2020. Zmluva bola uzatvorená jedna, 

kupujúcim v prvom rade je Ingrid Dračková, v druhom rade jej rodičia Ján a Eva Dračkoví. 

 

Uznesenie č.156/2020 

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 pozemku CKN 77 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 120 m2, zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, 

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 Mariany Hudákovej rod. 

Hraškovej, trvale bytom SNP 493/2, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2.Dôvodom 

osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením v záhrade rodinného domu a 

pre obec je tento pozemok nevyužiteľný. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Zámer  predaja pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli od 18. 2. 2021 do 18. 

3.2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku na OZ konanom dňa 9. 3.2021-

uznesenie č. 165/2021. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 157/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) schvaľuje  
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predbežný zámer prenájmu v rohu kultúrneho domu na umiestnenie prevádzky zmrzlinárne 

pre Burima Memediho 

b) žiada  

Burima Memediho o predloženie jednoduchého náčrtu úpravy priestorov a predbežnú 

kalkuláciu stavebných úprav 

c) žiada  

obecný úrad o prípravu nájomnej zmluvy a podmienok prenájmu na najbližšie rokovanie OZ. 

Stav plnenia: Dané uznesenie je v rozpore so zákonom o majetku obci č. 138/1991 Zb. Obec 

nemôže schváliť zámer prenájmu priamo konkrétnej osobe bez obchodnej verejnej súťaže 

alebo v cene najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu. Zámer prenajať časť kultúrneho domu bol schválený opätovne obecným 

zastupiteľstvom na rokovaní 9. 3. 2021 uznesením č. 166/2021. 

 

Uznesenie č. 158/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

vičnou väčšinou prítomných poslancov prenájom nehnuteľného majetku Obce Markušovce, a 

to nebytové priestory nachádzajúce sa v Budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenie na ul. 

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

podlahovej ploche 61,28 m2, z toho 

- miestnosť č. 401 - 25,09 m2 

- miestnosť č. 416 - 16,06 m2 

- miestnosť č. 417 - 1,5 m2 

- miestnosť č. 418 - 1,44 m2 

- miestnosť č. 419 - 2,77 m2 

- miestnosť č. 420 - 14,42 m2 

obchodnou verejnou súťažou ( § 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 8,22 EUR/ m2 /rok. 

Stav plnenia: Dané uznesenie súvisí s uznesením č. 159/2020. 

 

Uznesenie č. 159/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A. schvaľuje 

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy o nájme 

nehnuteľného majetku Obce Markušovce, a to nebytové priestory nachádzajúce sa 

v Budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenie na ul. Baníckej 212/8, Markušovce, 

postavenej na parcele číslo CKN 912, zapísanej v LV 1 o celkovej podlahovej ploche 

61,28 m2, z toho :  

miestnosť č. 401 - 25,09 m2, č. 416 - 16,06 m2, č. 417 - 1,5 m2, č. 418 - 1,44 m2, č. 419 - 

2,77 m2, č. 420 - 14,42 m2 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE: 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej 

zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej iba „zmluva“). 

2. Súťažiaci podá návrh nájomnej zmluvy a ponúkne cenu nájmu, ktorá presiahne sumu 

8,22 EUR/ m2 /rok /. Návrh na celkovú výšku nájomného na jeden kalendárny rok v návrhu 

zmluvy musí byť uvedený v eurách a suma musí byť zaokrúhlená na celé eurá. 
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3.Prenajímateľ bude v uvedených priestoroch prevádzkovať činnosti súvisiace so 

zdravotníctvom, masáže alebo manikúru/pedikúru. 

4. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude účastník OVS, ktorý podá návrh nájomnej 

zmluvy s najvyššou cenou nájmu, za dodržania súťažných podmienok.  

5. Nájomcom nebytových priestorov bude môcť byť len tá osoba, ktorá vo vzťahu  

k vyhlasovateľovi súťaže ku dňu ukončenia súťaže nebude mať žiadne záväzky po lehote 

splatnosti . 

6. Ak víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej zmluve, 

vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť . 

7. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

na úradnej tabuli Obce Markušovce pred obecným úradom Markušovce a na internetovej 

stránke obce: www.markusovce.sk. 

8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy sa podáva vo forme nájomnej zmluvy vyhotovenej 

výlučne v písomnej forme, v dvoch úplných exemplároch, výlučne do podateľne Obecného 

úradu Markušovce s adresou Michalská 51, 053 21 Markušovce, a to v zalepenej obálke  s 

výrazným označením: „SÚŤAŽ – Nebytové priestory v ZS“. 

9. Doručený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať úplné identifikačné údaje 

navrhovateľa (pri fyzickej osobe aj rodné meno a rodné číslo) a musí byť navrhovateľom 

vlastnoručne podpísaný (u právnických osôb osobou oprávnenou na uzatváranie zmluvných 

vzťahov na prevody vlastníctva nehnuteľností). 

10. Lehota na predkladanie návrhov : 20 dní. 

11. Do súťaže nebude zahrnutý návrh na uzavretie zmluvy, ktorý navrhovateľ predloží po 

lehote určenej v týchto podmienkach súťaže. 

12. Návrh zmluvy je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto obchodnej verejnej 

súťaže neodvolateľný. 

13. Zmeny, doplnky alebo opravy v doručenom návrhu na uzavretie zmluvy sú vylúčené.  

14. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže podať iba jeden návrh na uzavretie 

zmluvy, ak podá viac návrhov , všetky budú zo súťaže vylúčené. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť 

súťaž, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

16. Prípadná zmena podmienok súťaže sa vykoná prostriedkami a spôsobom ako bola 

vyhlásená. 

17. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, nárok  

na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý 

v súťaži zvíťazí. 

18. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude účastníkom oznámený písomne v lehote 60 dní  

od uzávierky na podávanie súťažných návrhov. 

19. V prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu 

alebo viac podmienok určených vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, takýto návrh 

bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

B. schvaľuje menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 

1. Miroslav Gurčík 

2. Tomáš Kľučár 

3. Pavol Zmuda 

Stav plnenia: Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na úradnej tabuli obce a 

internetovej stránke obce dňa 14.1. 2021 do 3.2.2021. /a aj v Korzári 14.1.2021/. Správa o 

výsledku súťaže bola oznámená OZ na rokovaní dňa 9. 3. 2021-viď uznesenie č. 164/2021. 

Do súťaže sa zapojil jeden účastník, ktorý sa stal víťazom súťaže – Ján Bondira /viď zápisnica 
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v materiáloch pri rokovaní obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2021. Uznesenie splnené, 

ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 160/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s konkrétnymi výhradami: 

1.žiadame dôsledne vymáhať pohľadávky 

2.žiadame vyhlásiť súťaž na zmenu audítora do 28.2.2021 

3.žiadame predložiť plnú výšku výmerov za komunálny odpad a za výmery dane  

   z nehnuteľnosti a sumár faktúr za vodne/stočné 

4.žiadame pripraviť programový rozpočet so stanovenými cieľmi a výsledkami 

5.žiadame aby sa mzdy v plnení rozpočtu vyčíslovali v jednotlivých zložkách, podľa 

jednotlivých príplatkov.  

b) Výsledok hospodárenia obce Markušovce za rok 2019 zistený v zmysle zákona 

č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 2 písm. c/ ako záporný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce /bežnými + kapitálovými= §10,odst.3, písma/ a 

b/ je schodok v sume -2.092.988,31 EUR.  

Bežný rozpočet skončil ako prebytkový v sume 746.233.29 EUR a kapitálový ako schodkový 

v sume -2.839.221,60 EUR. Tento schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a 

príjmovými finančnými operáciami v sume -2.092.988,31 EUR. 

Z dôvodu, že finančné operácie vykazujú väčší prebytok ako bol potrebný na úhradu 

schodku rozpočtu obce /-2.276.260,10 EUR/, celkový rozpočet obce, vrátane finančných 

operácií, ktoré predstavujú cudzie zdroje alebo zdroje z minulých rokov, predstavuje rozdiel v 

sume +183.271,29 EUR. 

Nakoľko zákon o rozpočtových pravidlách tento rozdiel nerieši, po analýze grantov a 

príjmových finančných operácií a ich použitia v roku 2019, odporúčame daný 

prebytok znížený o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a fondov EÚ v sume 

32 208,55 EUR , použiť v sume 151 063, EUR do rezervného fondu. 

Stav plnenia:  

A/ 

1. na základe podkladov poskytnutých poslankyni Alžbete Frankovej sa nedá povedať, že stav 

pohľadávok sa znižuje. Naopak rastie. Prácu s pohľadávkami považujem za nedostatočnú. 

Obci rastú nevymožiteľné pohľadávky. 

2. súťaž na audítora nebola zaznamenaná 

3. Za rok 2019 celková výška platobných výmerov na dani z nehnuteľnosti predstavovala 

58 916,58 Eur, nie je súlad s údajmi uvedenými v záverečnom účte za rok 2019. Ostatné 

podklady neboli poskytnuté. 

4. programový rozpočet nebol v najbližšom období pripravený 

5.mzdy za rok 2019, ani 2020, ani stav k 31. 3. 2021 neboli v plnení rozpočtu zverejnenom na 

internetovej stránke obce vykázané v zmysle prijatých opatrení. 

B/ Do rezervného fondu bolo odvedených a pripísaných k 31. 12. 2020 1063,- Eur. Suma 

150.000,- Eur bola odvedená k 31. 12. 2020 a pripísaná na účet rezervného fondu až 4.1. 

2021. Celkový stav rezervného fondu k 4.1. 2021 je 550 806,50 Eur. 

Uznesenie splnené čiastočne. 

 

Uznesenia č. 161/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  
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povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a 

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

 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Bežné príjmy 

211003 41 Dividendy + 708,00 € 

221004 41 Ostatné poplatky + 550,00 € 

222003 41 Poplatky, pokuty + 4 586,14 € 

243 41 Príjmy z účtov finančného hospodárenia + 150,00 € 

292012 41 Z dobropisov – plyn, EE, voda - 850,00 € 

292017 41 Z vratiek + 330,00 € 

292027 41 Iné príjmy + 50,00 € 

312 111 Matrika - 537,77 € 

312 111 MV CO – refundácia nákladov COVID + 146 777,00 € 

312 111 Sčítanie obyvateľov - 1 176,00 € 

322 1AA1 Zníženie energetickej náročnosti +12 750,00 € 

322 1AA2 Zníženie energetickej náročnosti +2250,00 € 

S p o l u  165 587,37 € 

 

Finančné operácie - príjmy 

453 131J Zostatok z min. rokov - 19 146,16 € 

453 131J Zostatok z min. rokov - 150,00 € 

453 131J Zostatok z min. rokov ZŠ s MŠ – stravovacie návyky + 1 025,50 € 

453 131J Zostatok z min. rokov Šp.ZŠ s MŠ – stravovacie návyky + 2 140,80 € 

453 131J Zostatok prostriedkov z min. rokov projekt: Inkluziv. model 

                vzdelávania ZŠ s MŠ + 2 111,93 € 

S p o l u - 14 017,93 € 

 

Príjmy s p o l u + 151 569,44 € 

 

Bežné výdavky 

0111 631001 41 Cestovné - 300,00 € 

0111 632001 41 Plyn – OcÚ, KD, garáže - 3 000,00 € 

0111 633001 41 Interiérové vybavenie + 100,00 € 

0111 633003 41 Telekomunikačná technika - 500,00 € 

0111 633006 41 Materiál pracovný, náhr. diely – dielňa + 300,00 € 

0111 633018 41 Licencia VS SR + 80,00 € 

0111 634005 41 Karty, známky, poplatky (dialničné poplatky, park.karty)- 250,00 € 

0111 635002 41 Údržba výpočtovej techniky - 500,00 € 

0111 635006 41 Údržba budov - 2 000,00 € 

0111 637003 41 Ostatné služby + 90,00 € 

0111 637005 41 Výkon IT (technológia) + 500,00 € 

0111 637005 41 Súd – trovy konania - 300,00 € 

0111 637012 41 Súdne poplatky + 300,00 € 

0111 642001 41 Príspevky podľa VZN č. 5 a 8 - 5 000,00 € 

642006 41 Na členské príspevky +4 660,00 Eur 

0112 637001 41 Školenie - 100,00 € 

0112 637012 41 Poplatok + 100,00 € 

0443 632003 41 Poštovné + 250,00 € 
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0443 637001 41 Školenie - 250,00 € 

0520 611 41 Mzdy - 500,00 €  

0520 633006 41 Materiál + 500,00 € 

0640 633006 41 Materiál - 500,00 € 

0640 635006 41 Údržba VO + 500,00 € 

0760 635006 41 Údržba budov ZS - 120,00 € 

0760 637004 41 Všeobecné služby + 120,00 € 

S p o l u -5 820,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

0111 711 Nákup pozemkov / 41 - 15 000,00 € 

0840 717002 Schody ku kostolu + 4 590,00 € 

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

S p o l u  - 10 410,00 € 

 

Výdavky spolu: -16 230,00 € 

 

Stav plnenia: Dané uznesenie bolo zaznamenané ako 8. zmena rozpočtu /viď rozpočet obce 

zverejnený na stránke obce Markušovce v časti hospodárenie obce dňa 1. 3. 2021. Dané 

uznesenie nebolo prijaté úplne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 14, medzi bežnými príjmami sú zaradené aj kapitálové príjmy, položka 322 

Zníženie energetickej náročnosti v sume celkom 15.000,- Eur. V tabuľkovej podobe rozpočtu 

je správne umiestnenie. Do RIS-amu obec tieto zmeny nahlásila spolu s uzávierkou v januári 

2021. 

 

Uznesenie č.162/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

dodatok č. 1 k VZN Obce Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach.  

Stav plnenia: VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. napriek údajom 

v materiáli k danému bodu v správe nenadobudlo účinnosť k 1. 1. 2021 z dôvodu neskorého 

zverejnenia. Podľa § 6, odst. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyvesenie 

nariadenia na úradnej tabuli obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho musí byť 

zverejnené aj na webovom sídle obce. Podľa § 6, odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. nariadenie sa 

musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia najmenej na 15 dní, účinnosť 

nadobúda pätnástym  dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok 

účinnosti. K zverejneniu príslušného dodatku v VZN č. 2/2019 došlo až 11. 1. 2021, účinnosť 

nadobudlo 26. 1. 2021. ZŠsMŠ Markušovce je povinné postupovať v zmysle tohto VZN od 

účinnosti. VZN platí do zmeny. 

 

Uznesenie č.163/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie mimoriadnych odmien súvisiacich zo zvládnutím situácie okolo 

choroby covid-19 v celkovej sume 1755 eur. 

Stav plnenia: Z daného uznesenia nie je jasné komu bola žiadosť schválená. Uznesenie je 

nejasné a nezrozumiteľné. Materiál na schválenie nie je ani zverejnený medzi materiálmi na 

rokovanie OZ, zápisnica z rokovania OZ zatiaľ zverejnená nie je. Podľa vyžiadaných 

podkladov žiadosť bola podaná riaditeľkou ZŠsMŠ Ing. Ivetou Dutkovou dňa 4.12.2021. 
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Podľa prílohy odmeny sa týkali 13 zamestnancov ZŠsMŠ-originálne kompetencie. Z celkovej 

sumy bolo vyplatených ŠJ 945,- €, ŠKD 134,98 €, MŠ 675,02 €. |Do budúcnosti odporúčam 

prijímať uznesenia konkrétnejšie, uznesenie má byť jasné a zrozumiteľné aj bez ďalších 

podkladov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 09.03. 2021 

 

Uznesenie č. 164/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

berie na vedomie  

správu o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti vyhlásenej 14.1.2021 

podľa priloženej zápisnice z vyhodnotenia OVS vykonanej komisiou pre vyhodnotenie 

súťažných ponúk dňa 19.2.2021. 

Stav plnenia: Vzaté na vedomie, obchodná verejná súťaž sa týkala priestorov v budove 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na ul. Baníckej č.212/8. Zmluva o prenájme 

priestorov bola s víťazom Jánom Bondirom uzatvorená 30. 3. 2021, zverejnená bola 31. 3. 

2021 s účinnosťou od 1.4. 2021. Nájom bol na základe ponuky stanovené vo výške 9,- Eur 

/m2/rok, celkom  v sume 551,52 Eur za rok. Nájomné je splatné mesačne vopred vo výške 

1/12, t.j. v sume 45,96 Eur.  

 

 

Uznesenie č. 165/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Markušovce pozemku CKN 77 – zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 120 m2 , zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

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

znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov do výlučného vlastníctva Mariany Hudákovej rod. Hraškovej , trvale bytom SNP 

493/2, 053 21 Markušovce za cenu 6,04 €/ m2. Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento 

pozemok je zastavaný oplotením v záhrade rodinného domu a pre obec je tento pozemok 

nevyužiteľný. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Kúpna zmluva bola uzatvorená 29. 4. 2021, zverejnená na úradnej tabuli obce 

bola 19. 5. 2021 pod interným číslom 30/2021. Celková suma kúpnej je 724,80 Eur. Spôsob, 

ani dátum úhrady kúpnej ceny nebol v zmluve dojednaný vôbec. Kúpna cena bola uhradená 

18.5.2021, zápis v katastri bol vykonaný zatiaľ vykonaný nebol, odoslaný bol 24. 5. 2021, 

z účtovníctva bol majetok vyradený k 29.4.2021 /protokol o vyradení/ a interný doklad 

MAJE-000004v obstarávacej cene 278,83 Eur.. 

 

Uznesenie č. 166/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prenájom nehnuteľného majetku Obce 

Markušovce, a to časť budovy Kultúrneho domu súp. č. 459, postavenej na parcele číslo 

252/2, ktorá je využitá ako prístrešok o celkovej podlahovej ploche 40,3 m2 obchodnou 

verejnou súťažou ( § 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 

6,00 EUR/ m2 /rok. 
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Stav plnenia: Daným uznesením bol schválený zámer prenájmu časti budovy formou 

obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením 

č. 166/2021-viď nižšie. Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 167/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

A. 

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy o nájme  

nehnuteľného majetku Obce Markušovce, a to časť budovy Kultúrneho domu súp. č. 

459, postavenej na parcele číslo 252/2, ktorá je využitá ako prístrešok o celkovej 

podlahovej ploche 40,3 m2. 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE: 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej 

zmluvy o nájme časti budovy Kultúrneho domu (ďalej iba „zmluva“). 

2. Súťažiaci podá návrh nájomnej zmluvy a ponúkne cenu nájmu, ktorá presiahne sumu 

6,00 EUR/ m2. 

/rok /. Návrh na celkovú výšku nájomného na jeden kalendárny rok 

v návrhu zmluvy musí byť uvedený v eurách a suma musí byť zaokrúhlená na celé eurá. 

3. Prenajímateľ bude v uvedených priestoroch prevádzkovať služby, ako napr. cukráreň, 

zmrzlináreň a pod. 

4. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude účastník OVS, ktorý podá návrh 

nájomnej zmluvy s najvyššou cenou nájmu, za dodržania súťažných podmienok. 

5. Nájomcom nehnuteľného majetku bude môcť byť len tá osoba, ktorá vo vzťahu 

k vyhlasovateľovi súťaže ku dňu ukončenia súťaže nebude mať žiadne záväzky po 

lehote splatnosti . 

6. Ak víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej zmluve, 

vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť . 

7. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli Obce Markušovce pred obecným úradom Markušovce a na 

internetovej stránke obce: www.markusovce.sk. 

8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy sa podáva vo forme nájomnej zmluvy 

vyhotovenej výlučne v písomnej forme, v dvoch úplných exemplároch, výlučne do 

podateľne Obecného úradu Markušovce s adresou Michalská 51, 053 21 Markušovce, a 

to v zalepenej obálke s výrazným označením: „SÚŤAŽ – Časť budovy KD“. 

9. Doručený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať úplné identifikačné 

údaje navrhovateľa (pri fyzickej osobe aj rodné meno a rodné číslo) a musí byť  

navrhovateľom vlastnoručne podpísaný (u právnických osôb osobou oprávnenou na 

uzatváranie zmluvných vzťahov na prevody vlastníctva nehnuteľností). 

10. Lehota na predkladanie návrhov : 20 dní. 

11. Do súťaže nebude zahrnutý návrh na uzavretie zmluvy, ktorý navrhovateľ predloží po 

lehote určenej v týchto podmienkach súťaže. 

12. Návrh zmluvy je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto obchodnej verejnej 

súťaže neodvolateľný. 

13. Zmeny, doplnky alebo opravy v doručenom návrhu na uzavretie zmluvy sú vylúčené.  

14. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže podať iba jeden návrh na uzavretie 

zmluvy, ak podá viac návrhov , všetky budú zo súťaže vylúčené. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť 
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súťaž, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

16. Prípadná zmena podmienok súťaže sa vykoná prostriedkami a spôsobom ako bola 

vyhlásená. 

17. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, 

nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý 

v súťaži zvíťazí. 

18. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude účastníkom oznámený písomne v lehote 30 dní od 

uzávierky na podávanie súťažných návrhov. 

19. V prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu 

alebo viac podmienok určených vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, takýto návrh 

bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

B. Menovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 

4. Jozef Palkovič 

5. Miroslav Gurčík 

6. Vladimír Macej 

Stav plnenia: Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke obce dňa 22.3. 2021. /a v Korzári 22.3.21/. Výsledok súťaže OZ nebol 

oznámený, je pripravený do najbližšieho OZ. Zmluva bola uzatvorená s výhercom súťaže 

Burim Memedim dňa 26. 4. 2021. Zverejnená na úradnej stránke obce bola dňa 26.4. 201 pod 

interným číslom 19/2021. Nájomné bolo dohodnuté na 10 Eur/m2/ rok, celkom v sume 403,- 

Eur/rok na dobu 10 rokov od 1.5. 2021. Nájomné musí byť zaplatené mesačne vopred 

najneskôr do 15. v mesiaci. Za mesiac máj 2021 bolo uhradené neskôr 31.5.2021, ale 

v celkovej sume za daný rok 268,67 Eur /za 8 mesiacov/. 

 

Uznesenie č. 168/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy /zmluvy o uzavretí vecného bremena/ podľa ustanovenia 

§269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení medzi zmluvnými 

stranami Obcou Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a VSD, a.s., vo 

veci zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce parc. Č. KN 1200/4 

z dôvodu uloženia zemného elektrického kábla NN v dĺžke 45 m. 

 Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom rozšírenia elektrickej siete k plánovanej 

výstavbe rodinných domov v lokalite Za tehelňou od elektrického stĺpa po hranicu pozemku 

parc. č. 1118/2 podľa priloženej grafickej situácie. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne. 

Stav plnenia: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bola podpísaná 31. 3. 2021 k jej 

zverejneniu na úradnej stránke obce došlo 21. 4. 2021 /zmluva č. 17/2021/. Upozorňujem na 

uzavretie normálnej zmluvy a zápis vecného bremena do katastra. Zmluva o uzavretí budúcej 

zmluvy /zmluvy o uzavretí vecného bremena/ bola dohodnutá bezodplatne v rozpore 

s prijatými zásadami o hospodárení s majetkom obce, článok 38,odst. 4, písm.a,b/. VSD, a.s, 

je dostatočne bohatá organizácia, nie je dôvod na bezodplatné zriadenie vecného bremena. 

Podľa článku 38, odst.4, písm. a/ výška odplaty je spravidla jednorázová vo výške minimálne 

10,- Eur/m2 záberu, s výnimkou prípadov určených osobitnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na zaťažovanie nehnuteľného majetku Obce vecnými bremenami alebo 

stanovená znaleckým posudkom. Znalecký posudok nesmie byť starší ako 6 mesiacov 
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Obecné zastupiteľstvo konané 08. 04. 2021 

 

Uznesenie č.169/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a) berie na vedomie 

že, druhým náhradným kandidátom v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o hlasovaní 

vo voľbách do obecného zastupiteľstva Obce Markušovce dňa 10. 11. 2018 podľa počtu 

získaných platných hlasov vo volebnom obvode č. 1 je Ondrej Richnavský. 

b) konštatuje, že 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ondrej Richnavský zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Stav plnenia: Dňa 17. 3. 2021 obec na úradnej tabuli obce oznámila, že zanikol mandát 

poslanca Ing. Vladimíra Filinského v zmysle § 25, odst. 2, písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Presný dátum ukončenia mandátu z daného oznámenia nie je známy. 

Tým sa nedá overiť lehota 15 dní v zmysle zákona č.180/2014, § 192, odst. 2 o podmienkach 

volebného práva na nastúpenie náhradníka. Poslanec sa stáva poslancom až zložením sľubu 

na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 1. náhradník v zmysle 

zápisnice miestnej volebnej komisie zo dňa 10. 11. 2018 p. Rudolf Horváth sa vzdal mandátu 

písomne dňa 18. 3.2021. Dňa 22. 3. 2021 bol na úradnej tabuli obce v zmysle zákona 

oznámený 2. náhradník na poslanca OZ p. Ondrej Richnavský. Uznesenie platí do zmeny.  

 

Uznesenie č.170/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Markušovce na rok 2021: 

Príjem: 

Bežný príjem 50 880,00 € 

Príjem celkom 50 880,00 € 

Výdavky: 

Bežný výdavky 1 810 137,00 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 

Hmotná núdza 15 000,00 € 

Výdavky celkom 1 810 137,00 € 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 14. 04. 2021. Uznesenie bolo potvrdené v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 v zákonnej lehote 3 mesiacov /§13, odst.8/ dňa 22.4. 2021-

uznesenie č.173. 

 

Uznesenie č.171/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

Schvaľuje 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2021 

Bežné príjmy / OcÚ : 3 571 229,00 €   Bežné výdavky / OcÚ : 1 154 706,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 50 880,00 €   Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 810 137,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ : 949 173,19 €   Kapitálové výdavky  OcÚ :1 350 697,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ : 0,00 €    Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ : 0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €  Fin. výdavkové oper.     OcÚ: 29 752,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €   Finančné výdavkové operácie ZŠ : 0,00 € 

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

Príjmy celkom : 4 574 782,19 €    Výdavky celkom : 4 345 292,00 € 



  41. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 
 
 

25 

 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 14. 04. 2021. Uznesenie bolo potvrdené v zmysle zákona o 

obecnom zriadení č. 369/1990 v zákonnej lehote 3 mesiacov /§13, odst.8/ dňa 22.4. 2021-

uznesenie č.174. 

 

Uznesenie č.172/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

Berie na vedomie 

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2022 – 2023 

Rok 2022 

Bežné príjmy / OcÚ : 3 605 675,00 €   Bežné výdavky / OcÚ : 1 105 405,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 41 000,00 €   Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 915 700,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ : 5 000,00 €   Kapitálové výdavky / OcÚ : 2 000,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ : 0,00 €    Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ : 0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €  Finančné výd. operácie OcÚ: 30 020,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €   Finančné výdavkové operácie ZŠ : 0,00 € 

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

Príjmy celkom : 3 655 175,00 €    Výdavky celkom : 3 053 125,00 € 

 

Rok 2023 

Bežné príjmy / OcÚ : 3 609 186,00 €   Bežné výdavky / OcÚ : 940 060,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 41 000,00 €   Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 915 700,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ : 5 000,00 €   Kapitálové výdavky / OcÚ : 2 000,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ : 0,00 €    Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ : 0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €  Finančné výd. operácie OcÚ: 30 290,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €   Finančné výdavkové operácie ZŠ : 0,00 € 

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

Príjmy celkom : 3 658 686,00 €    Výdavky celkom : 2 888 050,00 € 

 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 14. 04. 2021. Uznesenie bolo potvrdené v zmysle zákona o 

obecnom zriadení č. 369/1990 v zákonnej lehote 3 mesiacov /§13, odst.8/ dňa 22.4. 2021-

uznesenie č.175. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 22. 4. 2021 

 

Uznesenie č.173/2021 

Obecne zastupiteľstvo obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 170/2021 zo dňa 8.4.2021, ktorého výkon starosta obce pozastavil  

v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Markušovce na rok 2021: 

Príjem: 

Bežný príjem 50 880,00 € 

Príjem celkom 50 880,00 € 

Výdavky: 

Bežný výdavky 1 810 137,00 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 
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Hmotná núdza 15 000,00 € 

Výdavky celkom 1 810 137,00 € 

Stav plnenia: Potvrdené uznesenie platí dňom potvrdenia, t. j od 22.4.2021 do zmeny. 

ZŠsMŠ bolo schválené uznesenie doručené e-mailom dňa 3.mája 2021.Schválený rozpočet 

bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa 7. 5. 2021. Schválený rozpočet platí do 

vykonania zmien. Rozpočet ZŠsMŠ Markušovce je súčasťou rozpočtu Obce Markušovce, 

schválené a potvrdené údaje za ZŠsMŠ plní obec po zaslaní ZŠsMŠ. 

 

Uznesenie č.174/2021 

Obecne zastupiteľstvo obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 171/2021 zo dňa 8.4.2021, ktorého výkon starosta obce pozastavil  

v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2021 

Bežné príjmy / OcÚ : 3 571 229,00 €                           Bežné výdavky / OcÚ :   

 1 154 706,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 50 880,00 €                         Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 810 137,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ : 949 173,19 €                    Kapit.výdavky / OcÚ :      1 350 697,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ : 0,00 €                           Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ :       0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €            Fin.výdavkové oper. OcÚ:     29 752,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €                      Finančné výdavkové operácie ZŠ : 0,00 € 

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

Príjmy celkom : 4 574 782,19 €                                          Výdavky celkom : 4 345 292,00 € 

Stav plnenia: Potvrdené uznesenie platí dňom potvrdenia, t. j od 22.4.2021. Schválený 

rozpočet bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa 7. 5. 2021. Schválený rozpočet platí 

do vykonania zmien. Schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na 

nasledujúce roky viacročného rozpočtu /uznesenie č.111/2020/ má obec v zmysle § 12, odst. 

4, písm. a/ povinnosť poskytnúť do rozpočtového informačného systému najneskôr do 20 

kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu orgánom obce, t.j. do 11.5.2021. Obec si danú 

povinnosť splnila 13. 5.2021. 

 

Uznesenie č.175/2021 

Obecne zastupiteľstvo obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 172/2021 zo dňa 8.4.2021, ktorého výkon starosta obce pozastavil  

v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

berie na vedomie 

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2022 – 2023 

Rok 2022 

Bežné príjmy / OcÚ :   3 605 675,00 €                    Bežné výdavky / OcÚ :      1 105 405,00 € 

Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 41 000,00 €                       Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 915 700,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ: 5 000,00 €                      Kapitálové výdavky / OcÚ :      2 000,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ : 0,00 €                        Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ :        0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €         Fin. výdavkové operácie OcÚ: 30 020,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €                   Finančné výdavkové operácie ZŠ :   0,00 € 

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

Príjmy celkom : 3 655 175,00 €                               Výdavky celkom :           3 053 125,00 € 

Rok 2023 

Bežné príjmy / OcÚ : 3 609 186,00 €                         Bežné výdavky / OcÚ :        940 060,00 € 
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Bežné príjmy / ZŠsMŠ : 41 000,00 €                         Bežné výdavky / ZŠsMŠ : 1 915 700,00 € 

Kapitálové príjmy / OcÚ : 5 000,00 €                        Kapitálové výdavky / OcÚ :     2 000,00 € 

Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ :   0,00 €                         Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ :       0,00 € 

Finančné príjmové operácie OcÚ: 3 500,00 €            Fin. výdavkové oper.  OcÚ:  30 290,00 € 

Finančné príjmové operácie ZŠ: 0,00 €                      Fin. výdavkové operácie ZŠsMŠ :  0,00 € 

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

Príjmy celkom : 3 658 686,00 €                                  Výdavky celkom : 2 888 050,00 € 

Stav plnenia: Potvrdené uznesenie platí dňom potvrdenia, t. j od 22.4.2021. Schválený 

rozpočet bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa 7. 5. 2021. Príjmy a výdavky 

rozpočtu na roky 2022 a 2023 boli vzaté na vedomie, pretože údaje nie sú záväzné. Slúžia len 

ako podklad pre finančnú kontrolu pri uzatváraní a dohadovaní zmlúv na dlhšie obdobie ako 

rok, ktorého sa týkajú a pre dlhodobé plánovanie. 

 

 

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. Žiadosť bola zaslaná, nedávno bola obec vyzvaná na 

prípravu zmluvy, ktorú pripravuje Katarína Šteinerová.  

 

Obecné zastupiteľstvo 27. 5. 2021 

 

Uznesenie č.177/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Program rozvoja Obce Markušovce 2021-2027. 

Stav plnenia: Program rozvoja Obce Markušovce 2021-2027 platí do zmien. Na webovom 

sídle obce nový Program rozvoja obce bol zverejnený 4. 6. 2021. 

 

Uznesenie č. 178/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

a/schvaľuje 

zabezpečenie záverečnej jazykovej korektúry monografie Obce Markušovce. 

b/ žiada 
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pripraviť súvisiacu zmenu rozpočtu do najbližšieho zastupiteľstva. 

Stav plnenia: V plnení. Financie na korektúru boli do zmeny rozpočtu pre najbližšie 

rokovanie navrhnuté v sume 1000,- Eur. 

 

Markušovce 23. 07. 2021 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 


