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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

         

47. 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 13. 01. 2022 a skôr         

so zameraním na uznesenia od poslednej kontroly /12/2021/ a niektoré nesplnené uznesenia aj 

zo skoršieho obdobia podľa rokovacieho poriadku.  

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

predpisov a rokovacieho poriadku, článku 13, odst.1, organizačné a administratívne veci 

obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom 

zabezpečuje obecný úrad. Podľa § 16, odst. 2, bod d/ obecný úrad vykonáva nariadenia, 

uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Podľa § 16, odst. 3 prácu obecného 

úradu riadi starosta.  

Od posledného OZ nedošlo k náprave zistených nedostatkov týkajúcich sa zverejnenia 

nového rokovacieho poriadku OZ ani po upozornení poslancov, harmonogramu rokovaní OZ, 

organizačného a rokovacieho poriadku komisií, zásad odmeňovania poslancov OZ. Dosiaľ 

nedošlo ani k aktualizácií zmien ohľadom komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 188/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

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

2016-2 za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum v obci Markušovce", ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a 

spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné) do výšky 30.000,- Eur.  

Stav plnenia: Uznesenie v plnení.  Žiadosť na zaplatenie výdavkov z fondov EÚ v roku 2021 

ešte uhradená nebola, v čase kontroly uznesení neboli výdavky uhradené ani v roku 2022. 
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Obecné zastupiteľstvo  z 18. 4. 2017 

 

Uznesenie č. 221/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:  

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy   IROP-P     

-SC2.2.1-PZ-2016-1 za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci 

Markušovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom a platným Programom 

rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a 

spolufinancovanie neoprávnených výdavkov /ak budú relevantné/ do výšky 235.000,- Eur, 

- na par. Č. CKN 1800 kat. územie Markušovce  

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

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

ústnej upomienke zaplatené nebolo. Firma si vybavila výkonovú záruku vo výške 10 % 

zádržného v sume 64 364,21 Eur, ktorá skončila pred dokončením stavby dňa 19.1. 2022. Po 

upozornení obcou si firma dňa 17. 1. 2022 vybavila novú výkonovú záruku od 

UniCreditBank, ktorá platí do 31. 5. 2022. V zmysle zmluvy o dielo /interné číslo 45/2021, 

čl.4 zadržné bolo dojednané z dôvodu, ak by zhotoviteľ predmet plnenia nedodal riadne 

a včas, či pre prípad, žeby predmet plnenia mal vady, ktoré zhotoviteľ v určitých termínoch 

neodstráni.  Podľa článku 4.2. zádržné malo byť uvoľnené do 3 pracovných dní, kým obci 

bude uhradená posledná platba z NFD bez vád. V prípade neodstránenia vád zadržné malo 

slúžiť ako pokuta. Upozorňujem na ďalšiu skutočnosť a to, že dosiaľ bola v roku 2021 

vyúčtovaná len suma 24.982,71 Eur, ktorá bola najprv zaplatená obcou a až následne došlo 

k jej refundácii. Týmto zostáva naraz uhradiť naraz vysokú sumu z financií, ktoré ešte nemá 

na účte. Odporúčam preto požiadať o možnosť predfinancovania na sumu vyčíslenú podľa 

vystavenej faktúry a počkať na úhradu až po kontrole oprávneným orgánom. Podľa informácii 

na finančnej komisii 18. 3. 2022 má byť stavba MŠ odovzdaná.   

Podľa dodatku č. 1 /interné číslo 46/2021/ uzatvoreného v ten istý deň ako zmluva, bola 

do článku 1. predmet dodatku, bod 1. doplnená nová parcela C KN 249, ktoré týmto, ani 

iným uznesením nebolo nikdy riešené.  

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 01. 06. 2020 

 

Uznesenie č.126/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

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

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

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

obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

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

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

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa do maximálnej výšky 10 000,- Eur. 
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Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Vysúťažená firma stavbu ani po 2 stretnutiach neprevzala. 

Podľa informácií v roku 2022 prebehla nová súťaž na zhotoviteľa stavby. Zmluva zatiaľ 

zverejnená nebola, k výsledku boli podané námietky. Upozorňujem na skutočnosť, že je 

potrebné písomne odstúpiť od zmluvy s pôvodne vysúťaženou firmou. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 22. 4. 2021 

 

Uznesenie č.176/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

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

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce“ 

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

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 

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

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

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

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

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

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

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

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

príslušný Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Bolo vykonané verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnil 

len jeden účastník. Ďalší postup mi nie je známy. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 05. 08. 2021 

 

Uznesenie č. 192/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so sídlom 

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

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

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

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

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

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

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

bude prílohou Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

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

sa na geometrický plán. Vzhľadom na to, že rok 2021 uplynul a obec bola povinná zostaviť 

účtovnú závierku v lehote stanovej ministerstvom, mala byť táto suma zaúčtovaná ako výnos 

roka 2021 a pohľadávka. Pokiaľ nie je známa suma, mala byť stanovená odhadom. Podľa 

získaných informácií sa tak nestalo. Vzhľadom na termín prijatia uznesenia považujem 

vymáhanie pohľadávky za nedostatočné.  
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Obecné zastupiteľstvo 02. 09.2021 

 

Uznesenie č. 194/2021  

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje 

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

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

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

kapitálového rozpočtu obce v sume 564 895,79 Eur 

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

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

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

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

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

prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úradnej tabuli. 

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

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

2024 do 31.10.2021 vrátane programového rozpočtu a ešte pred zverejnením návrh 

prerokovať vo finančnej komisii. 

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

inventarizácia vykonaná. Žiadame do 30.9.2021 pripraviť harmonogram inventarizácie a do 

inventarizačnej komisie prizvať minimálne 2 poslancov obecného zastupiteľstva. 

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

odporúčaniam audítorky z minulých období ich doteraz nevypracovala. Žiadame o 

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

30.9.2021. 

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

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

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

opraveného záverečného účtu. 

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

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

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

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

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

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

platí aj bez podpisu starostu a je potrebné ho vykonať.  

K bodu c: 

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

o skladbe jednotlivých pohľadávok podľa roku vzniku. Z dôvodu uzávierky došlo 

k prerušeniu, na oprave záverečného účtu sa pokračuje. Neplatiči naďalej neboli zverejnení 

nikde.  

2. Termín dodržaný nebol. V čase kontroly  bol zverejnený na úradnej tabuli obce, aj 

webovom sídle obe, vrátane programového rozpočtu 2. návrh rozpočtu na roky 2022-2024, 

keďže 1. návrh nebol OZ schválený, K jeho zverejneniu došlo v ten istý deň, ako prebehla 

finančná komisia. 

3. Splnené po lehote, poslanci boli členmi inventarizačných komisií pri inventarizácii majetku 

za rok 2021. 

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

aktualizovať. 

6. V roku 2021 nedošlo k oprave chýb zverejneného záverečného účtu za rok 2021. Príslušná 

pracovníčka bola viackrát na túto skutočnosť upozornená. Zatiaľ sa k nej nedostala. 

Predlžovanie termínu na opravu považujem za neúnosnú. Upozorňujem na skutočnosť, že 

obec má zverejnené chybné údaje. Dosiaľ neboli doplnené na internetovú stránku obce ani 

záverečné účty za predchádzajúce roky, ktoré zmenou stránky vypadli. Obec si tak neplní 

svoju povinnosť mať zverejnené záverečné účty. 

 

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. Nové VZN je zhruba pripravené, pred zverejnením žiada 

zamestnankyňa zodpovedná za jeho prípravu prejsť si ho ešte s príslušnou komisiou. 

 

Uznesenie č. 216/2021     

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

vrátiť rozdiel medzi skutočným výberom finančných zábezpek a zákonnou možnosťou do 

31.3.2022. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Finančné zábezpeky zatiaľ vrátené neboli ani v roku 2021, 

ani v roku 2022. Financie je možné vyplatiť až po schválení rozpočtu. Prvý návrh rozpočtu 

predložený v januári 2022 na rokovaní OZ nebol v danom čase OZ schválený. Podľa 2. 

návrhu rozpočtu predloženého na finančnú komisiu a zverejneného na stránke obce bola na 

tento účel vyčlenená suma vo výdavkových finančných operáciách vo výške 18 000,- Eur. Tú 

istú sumu je potrebné doplniť aj do príjmových finančných operácií, keďže tieto financie boli 

prijaté v minulých rokoch a do rozpočtu sa zapájajú cez finančné operácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 02. 12. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

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

 vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD 

 podľa § 2a stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou 

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

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

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

b) súhlasí 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených 

v procese prerokovania zmien a doplnkov 02 územného plánu obce Markušovce 

c) schvaľuje 

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

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

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

d) ukladá  

obci prostredníctvom poverenej obstarávateľky pre Zmeny a doplnky 02 územného plánu 

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

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

zákon, t. j. do 3 mesiacov 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Podľa §28, odst.1 v schválenej územnoplánovacej 

dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, 

označí textovú časť územnoplánovacej dokumentácie, hlavné výkresy a záväznú časť 

schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje 

a) označenie schvaľovacieho orgánu, 

b) číslo uznesenia a dátum schválenia, 

c) odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis. 

Obec má na internetovej stránke obce v časti zverejňovanie, dôležité dokumenty, územný 

plán, územný plán zmeny a doplnky 02. 

Podľa §28, odst.3 schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v 

obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade a podľa ods 4 má to byť do 3 

mesiacov od ich schválenia Lehota uplynie 1.3.2022. V čase kontroly stavebný úrad ešte 

nemal schválený územný plán.  

Podľa §28, odst.5 orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 

dokumentáciu, vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou 

uznesenia o schválení doručí ministerstvu. V čase kontroly ešte tieto veci neboli ukončené. 

Čakalo sa na p. Ing.Hudzíkovú, ktorá bola poverená zabezpečiť všetky práce okolo zmien 

a doplnkov 02. 

 

Uznesenie č. 224/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša 

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

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

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

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

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

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

Stav plnenia: VZN č. 1/2021, ktorým sa mení VZN obce Markušovce č.2/2013, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce bolo na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce vyvesené 21. 12. 2021 a zvesené 20. 1. 2022.  Účinnosť  nadobudlo 15 
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dňom od vyvesenia. VZN je naďalej prístupné na stránke obce v časti zverejňovanie, VZN. 

Uznesenie splnené, ďalej nekontrolovať. 

 

Uznesenie č. 225/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  

Zmenu rozpočtu  7/2020 ZŠ s MŠ na rok 2021 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov: 

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

Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:                                                       

- normatívne finančné prostriedky                                                              +   51 927,00 €   

- normatívne finančné prostriedky                                                              +     2 611,00 € 

- nenormatívne finančné prostriedky                +        738,00 € 

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

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

 S p o l u                     + 117 279,00 € 

Stav plnenia: Obec danú povinnosť plní aj za svoju rozpočtovú organizáciu. Zmeny boli do 

RIS-amu odovzdané spolu s ročnou závierkou obce. 

 

Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

7. zmenu rozpočtu   

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

doplnení niektorých zákonov: 

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

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

 

Bežné príjmy 

133012 41 Za užívanie verejného priestranstva    +    20,00 € 

292017 41 Z vrátiek        +  340,00 € 

292027 41 Iné príjmy        +    15,00 € 

312     111 Transfer pre školstvo      +      64 668,00 € 

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

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

Bežné  výdavky 

0111 637011 41 Zameranie na vysporiadanie vecných bremien pre stavbu  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1090 6..         41 Odvody údržbár/strážnik     +  2 700,00 € 
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1090 6..         41 Telekomunikačné služby     +       60,00 € 

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

1090 633003 41 Telekomunikačná technika     +     530,00 €  

1090 633006 41 Materiál       +     500,00 € 

1090 633006 111 Režijné náklady      +     300,00 €  

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

1090 637004 41 Revízia komína      +       84,00 € 

1090 637005 41 Zabezpečovací systém     +        23,00 € 

                                                                                           

ZŠ  -  normatívne finančné prostriedky     +           51 927,00 € 

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

ZŠ  -  sociálne znevýhodnené prostredie     +                700,00 € 

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

MŠ – príspevok na špecifiká        +           50 000,00 € 

ZŠ -  normatívne finančné prostriedky      +             2 611,00 € 

Stav plnenia: Zmeny boli do RIS-amu  odoslané 21. 1. 2022. Uznesenie splnené, ďalej 

nekontrolovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo konané 13. 01. 2022 

Uznesenie č. 230/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a/ schvaľuje  

vyčlenenie 600 ks 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 100 ks kníh na reprezentatívne účely obce, 

c/ odporúča 

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

a koľko bolo kníh pridelených na prezentáciu obce, 

d/ schvaľuje 

odovzdanie počtu 65 kníh pre spoluautorov knihy pánom Jozefom Fajgelom, 

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

Markušovce 

e/ schvaľuje 

predaj zvyšku nákladu v prípade záujmu o monografie /koncovým spotrebiteľom/ v cene 

23,94 €, čo je obstarávacie ceny knihy, 

g/ schvaľuje 

organizáciu uvedenia monografie Obce Markušovce do života v priestoroch Dardanely do 

konca februára 2022. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 19. 01. 2022. Výkon takto pozastaveného uznesenia je možné 

opätovné potvrdiť 3/5 väčšinou poslancov OZ do 3 mesiacov. 

 

Vzaté na vedomie boli uznesenia č. 229/2022-správa z kontroly uznesení č.46/2021, 231/2022 

 

Markušovce   18. 02. 2022 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


