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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
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19. 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 14. 7. 2015, kedy došlo k opätovnému potvrdeniu uznesenia č. 49/2015 Zb. 

 

Účelom kontroly bolo zistiť stav plnenia prijatých uznesení súčasného obecného 

zastupiteľstva Obce Markušovce od posledného zastupiteľstva, t. j. od 24. 08. 2017 a skôr         

so zameraním na posledné uznesenia,  nesplnené uznesenia.  

V zmysle § 16, 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. 

 

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: Zmluva s p. Ing.Hudzíkovou bola podpísaná 20. 7. 2017. Na internetovej 

stránke obce bola zverejnená 21. 8. 2017. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Na obsta-

raní návrhu zmien a doplnkov 02 Územného plánu zóny Markušovce pracujú obaja 

dodávatelia prác, p. Ing.Hudzíková a p.Ing. arch. Dušan Burák,CSc. Po vypracovaní návrhu 

tento bude zverejnený na verejnú diskusiu. 
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OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 189/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC612-

2016-1a za účelom realizácie projektu „Novostavba materskej školy 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 45.000,- Eur, 

- na par.č. CKN 1800, kat. úz. Markušovce. 

Stav plnenia: Uznesenie nesplnené. Žiadosť nebola podaná z dôvodu podania žiadosti 

uvedenej v uznesení č.221/2017.  

 

OZ konané 02. 03. 2017 

 

Uznesenie č. 213/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
prevod časti pozemku EKN 92435 – orná pôda o celkovej výmere 1446 m2, zapísanej na LV 

1349, v podiele 11/12, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 11/2014 ( 

vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 27.10.2016 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 10.11.2016), novovytvorené pozemky 

CKN 419/2 o výmere 29 m2 a CKN 429/7  o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria v 

podiele 11/12, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva Jána Tomku nar. 

22.1.1951 a manželky Boženy Tomkovej, rod. Kroščenová, nar. 14.4.1951, obidvaja trvale 

bytom Jareček 82/22, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Od poslednej kontroly nenastala žiadna zmena. K prevodu na katastri zatiaľ 

nedošlo. 

 

Uznesenie č. 214/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
prevod časti pozemku EKN 92435 – orná pôda o celkovej výmere 1446 m2 a časti pozemku 

EKN 92436 – orná pôda o celkovej výmere 914m2, zapísaných na LV 1349, v podiele 11/12, 

k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 14/2015 (vyhotoveného Ing. Petrom 

Šteinerom GEONET, dňa 27.10.2016 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor, dňa 10.11.2016), diel 1 novovytvorená parcela CKN 429/8 o výmere 47 

m2, druh pozemku zastavaná plocha v podiele 11/12 a diely 2,3 novovytvorená parcela  CKN 

429/9  o výmere 67 m2 , zastavané plochy v podiele 11/12, ako prípad osobitného zreteľa do 

bezpodielového vlastníctva Jozefa Kaleju nar. 11.4.1967 a manželky Ivety Kalejovej rod. 

Pechová, nar. 17.9.1971, obidvaja trvale bytom Jareček 305/208, 053 21 Markušovce za cenu 

4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
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Stav plnenia: Rozhodnutie o prevode majetku na katastri prišlo 21. 7. 2017. Povolenie 

k prevodu majetku v katastri bolo vykonané 7.7.2017. K vyradeniu z majetku obce došlo pri 

podpise zmluvy po zaplatení kúpnej ceny. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 215/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:        
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Markušovce pozemku CKN 1111 – 

záhrady o celkovej výmere 279 m2 a pozemku CKN 1112–zastavané plochy a nádvoria o 

celkovej výmere 241m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa 

Geometrického plánu č.  23/2016  (vyhotoveného Geodézia Spiš - Ing. Novák F., dňa 

20.6.2016 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 

7.7.2016), novovytvorená parcela CKN 1111/1 o výmere 206 m2, druh pozemku záhrada, 

CKN 1111/2 o výmere 73 m2, druh pozemku záhrada,  CKN 1112/1 o výmere 186 m2, druh 

pozemku  zastavané plochy, CKN 1112/2 o výmere 55 m2, druh pozemku  zastavané plochy,  

v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Jozefa Kopnického nar. 

15.1.1966, trvale bytom Železničná 196/15, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy zatiaľ nedošlo.  

 

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. úz. Markušovce  

Stav plnenia: Výsledky z vyhodnotenia žiadosti v čase kontroly uznesení neboli ešte obci 

známe. 

  

Uznesenie č. 228/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
zriadenie vecného bremena so ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, ktoré spočíva strpieť 

uloženie STL plynovej prípojky a umožniť manipuláciu súvisiacu s prevádzkou a pravidelnou 

údržbou stavby, na zaťažených pozemkoch vo vlastníctve Obce Markušovce v rozsahu spolu 

67 m2 podľa GP č. 19/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na parc. č. 909 a 

910 vyhotoveného ŽSR, GR Bratislava, Strediskom železničnej geodézie a autorizačne 

overeného dňa 10.02.2017 Ing. Andreou Ballovou a úradne overeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Spišská Nová Ves pod č. 78/2017 dňa 22.02.2017. Vecné bremeno sa zriadi 

za jednorázovú odplatu, ako násobok čiastky 12 € a výmery zaťaženej nehnuteľnosti 

vymedzenej geometrickým plánom t.j. 67 m2 . ŽSR ako Oprávnený z vecného bremena 

uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o 

zriadení vecného bremena obidvomi zmluvnými stranami. V prípade oneskorenia platby je 
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Oprávnený povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. Všetky 

správne poplatky súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí oprávnený.  

Stav plnenia: Zmluva o zriadení vecného bremena zo ŽSR sa obci vrátila podpísaná. 

Platnosť nadobudla 18. 08.2017 a účinnosť 23. 08. 2017 zverejnením na stránke ŽSR, ktorá je 

tiež povinnou osobou v zmysle zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám 

v ďalšom znení, o čom bola obce písomne oboznámená. Zmluva je zverejnená tiež na stránke 

obce. V danom prípade platí § 5a, bod 8 zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak je zmluva zverejnená 

viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. S návratom podpísanej zmluvy 

bola obec vyzvaná na vystavenie faktúry na odplatu vo výške 804,- Eur  v súlade s ods. 4.1., 

čl. IV Zmluvy. Vecné bremeno bolo stanovené na dobu neurčitú, je potrebné ho naďalej viesť 

a evidovať v evidencii majetku obce. 

  

OZ konané 30. 5. 2017: 

 

Uznesenie č. 231/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
prevod časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, 

zapísanej na LV 1 v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 9/2017          

/vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 23.01.2017 a overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 30.01.2017 ), novovytvorené pozemky 

CKN 369/33 o výmere 207 m2 a CKN 369/34 o výmere 51 m2, druh pozemkov zastavané 

plochy a nádvoria v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva 

Mareka Pechu, nar. 16.01.1990, trvale bytom Jareček 105/57, 053 21 Markušovce 

a manželky Jaroslavy Pechovej, rod. Horváthovej, nar. 07.09.1992 trvale bytom Jareček 

71/10, 053 21 Markušovce za cenu 4,00 €/ m2. 

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy naďalej zo strany kupujúcich nedošlo z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov.  

 

Uznesenie č. 233/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
predbežný zámer prenajať časť pozemku CKN 824 na zriadenie stánku slúžiaceho na predaj 

zmrzliny. 

Stav plnenia: Na základe informácií od p. Formelu na zámere sa zatiaľ nepracuje z dôvodu 

prípravy nových zásad o hospodárení s majetkom obce a potreby vyhotoviť znalecké 

posudky. Tento rok prenájom nie je reálny. Uznesenie zatiaľ nesplnené. 

 

OZ konané 06. 06. 2017: 

 

Uznesenie č. 234/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

A. berie na vedomie: 
žiadosť starostu Obce Markušovce, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) 

a) kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, 

b) názov ŽoNFP: „Miestna občianska poriadková služba v Obci Markušovce.“ 
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B. konštatuje:  
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja a s Územným plánom Obce Markušovce. 

C. schvaľuje: 
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-PO5-2017-1, za účelom realizácie projektu 

„Miestna občianska poriadková služba v Obci Markušovce.“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 

maximálne 10 100,- € (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 

maximálne 202 000,- € ) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

Stav plnenia: Žiadosť bola podaná p. Formelom 14. 6. 2017. Dňa 28. 7. 2017 boli obci 

zaslané k žiadosti pripomienky na odstránenie a doplnenie nedostatkov. Nedostatky boli 

odstránené a doplnené do systému elektronických žiadosti 1.8.2017. 3. 8. 2017 bola zaslaná aj 

písomná verzia žiadosti. Na základe ním poskytnutej ústnej informácie, budúci týždeň by sa 

mali uzatvárať zmluvy. Písomné vyhodnotenie žiadosti zatiaľ obec nemá.  

 

Uznesenie č. 236/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
pripraviť návrh na nákup odpadových nádob – Kuka. 

Stav plnenia: Návrh nebol pripravený. Uznesenie nesplnené. 

 

 

OZ konané 27. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 239/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

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

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 237 989,40 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 11 

899,47 € 

- výšku 23 798,94 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Žiadosť bola predložená 28. 6. 2017. Oproti predchádzajúcej kontrole nie sú 

žiadne zmeny. Výsledky zatiaľ nie sú známe.  

 

Uznesenie č. 242/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
Záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce ukladá: 

-opraviť údaje v záverečnom účte a po oprave ich zverejniť na internetovej stránke obce spolu         

s tabuľkovou časťou, vrátane rozpočtu ZšsMŠ do 31. 7. 2017 

- zverejniť stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu na internetovej stránke obce          

do 31. 7. 2017, 
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- predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru zamestnancov obce k 30. 6. 2017 v súlade              

s prijatým rozpočtom na rok 2017 a jeho zmenami do najbližšie OZ, 

- doplniť organizačný poriadok a rámcové náplne jednotlivých referátov a tieto zverejniť      

na internetovej stránke obce do 30. 9. 2017, 

- zverejniť všetky interné predpisy obce na internetovej stránke obce, okrem bezpečnostnej 

smernice do 30. 9. 2017, 

- pripraviť do 30. 9. 2017 návrh nového štatútu obce a zásad hospodárenia s majetkom obce 

Stav plnenia: Údaje boli opravené v záverečnom účte. Záverečný účet za rok 2016 je 

zverejnený na internetovej stránke obce v časti samospráva, záverečný účet /nad štatútom 

obce/. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016 v stanovenej lehote 

nebolo zverejnené. Organizačná štruktúra bola predložená ako materiál na  OZ konané 20. 

7.2017, k jej prerokovaniu v uvedený dátum nedošlo. O reálnosti predloženej organizačnej 

štruktúry k 30. 6. 2017 je možné pochybovať. V danom čase obec nemohla mať a nemala 

útvar hlavného kontrolóra, nakoľko má len jedného zamestnanca, aj to na skrátený úväzok. 

V danom čase mi nebola predložená žiadna zmena organizačného poriadku, ktorá by 

vysvetľovala, čo je útvar, čo je jeho úlohou a kto stojí na jeho čele. Podľa článku XIII., odst. 2 

organizačného poriadku zo dňa 1. 8. 2014, zamestnanci majú byť oboznámení s prípadnými 

zmenami a doplnkami organizačného poriadku, k čomu v danom čase nedošlo. Útvar je vyššia 

organizačná jednotka ako referát. Z hľadiska pravidiel manažmentu by mal mať každý útvar 

vedúceho, čo zvyšuje mzdové nároky v obci, na čo v súčasnosti obec nemá v rozpočte 

vyčlenené finančné prostriedky, z toho dôvodu považujem dané členenie obecného úradu     

za neefektívne a nehospodárne. V zmysle § 13, odst.4, písm. d/ , starosta vydáva organizačný 

poriadok obecného úradu, o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu 

informuje obecné zastupiteľstvo. Predložená organizačná štruktúra nie je organizačnou 

štruktúrou obecného úradu v zmysle zákona o obecnom zriadení, nakoľko poslanci, komisie, 

ani rozpočtová organizácia nie sú súčasťou obecného úradu. Na ostatných úlohách sa pracuje. 

 

Uznesenie č.244/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – zmenu rozpočtu ZŠsMŠ 

 

V súlade s  § 14 zákona ods. 2   o rozpočtových 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, odst. 2, písmeno c) – povolené 

prekročenie a viazanie výdavkov 

 

Bežné výdavky 
ZŠ – dokončenie kotolne                                   - 20 004,- E 

 

Kapitálové výdavky 
ZŠ – dokončenie kotolne                                   + 20 004,- E 

 

 

B. povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c) 

 

 



  19. správa o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

7 

 

Bežné príjmy 
ZŠ nenormatívne fin. prostriedky                                 +340 Eur 

 

Bežné výdavky 
ZŠ nenormatívne fin. prostriedky                                 +340 Eur 

 

Stav plnenia: Dané uznesenie bolo z dôvodu chybnej formulácie v bode A/ zrušené OZ 

konaným dňa 20. 07. 2017-uznesenie č. 246/2017, ktoré bolo z dôvodu nepodpísania 

v zákonnej lehote 10 dní opätovne potvrdené novým uznesením č. 256/2017 OZ konaným dňa 

24. 8. 2017. Uznesenie je definitívne zrušené a platí nová formulácia uvedená v uznesení č. 

258/2017. 

 

Uznesenie č.245/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

V súlade s  § 14 zákona ods. 2   o rozpočtových 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, odst. 2, písmeno a) 

 

Bežný príjem 
ZŠ Bežný transfer /normatívne/          - 20 004,00 Eur 

 

Kapitálový príjem 
ZŠ – dokončenie kotolne                             + 20 004,00 Eur 

 

Kapitálový výdaj  
ZŠ – dokončenie kotolne                             + 20 004,00 Eur 

 

Bežný výdaj 
ZŠ – dokončenie kotolne                             - 20 004,00 Eur 

 

 

B. povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c) 

 

Bežné príjmy 
ZŠ nenormatívne fin. prostriedky                                 +340 Eur 

 

Bežné výdavky 
ZŠ nenormatívne fin. prostriedky                                -340 Eur 

 

Kapitálový príjem 
332 Zníženie energetickej náročnosti MŚ Markušovce        +226 089,93 Eur 

 

Kapitálový výdaj 
332 Zníženie energetickej náročnosti MŚ Markušovce        -226 089,93 Eur 
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C. Podľa § 14 odst. 2, písmeno c) -   povolené prekročenie a viazanie výdavkov                             

 

Kapitálové výdavky 
Zníženie energetickej náročnosti MŚ Markušovce                + 11 899,47 € 

 

Kultúrno-športové akcie mimo VZN položka 637002           + 1000,00 Eur  

 

Stav plnenia: Dané uznesenie bolo z dôvodu chybnej mínusovej sumy v bode B/ týkajúcej sa 

kapitálového výdaju zrušené OZ konaným dňa 20. 07. 2017-uznesenie č. 247/2017, ktoré bolo 

z dôvodu nepodpísania v zákonnej lehote 10 dní opätovne potvrdené novým uznesením č. 

257/2017 OZ konaným dňa 24. 8. 2017. Uznesenie je definitívne zrušené a platí nová 

formulácia uvedená v uznesení č. 259/2017. 

 

OZ konané 20. 07. 2017 

 

Na základe odpovede Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi zo dňa 08.08. 2017, 

ktorý bol obci doručený 10. 8.2017, nebol zo strany prokuratúry daný protest, ani 

upozornenie voči OZ konanému 20. 07.2017. Z toho dôvodu je možné konštatovať, že 

uznesenia č. 246-255/2017 prijaté v daný deň,  boli prijaté zákonným spôsobom. 

Z dôvodu ich nepodpísania starostom v zákonom stanovenej lehote 10 dní nenadobudli 

účinnosť, okrem uznesenia č.250/2017, ktorým bolo potvrdenie uznesenia č. 238/2017 

a platí aj bez podpisu starostu obce .  
Dňa 24. 08. 2017 došlo k opätovnému potvrdeniu uznesení č. 246,247/2017 ktorými bolo 

zrušené uznesenia ohľadom zmien rozpočtu a 248,249,251,252/2017. Uznesenia č. 

253,254,255/2017 neboli opätovne potvrdené.  

 

Uznesenie č.254/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša a schvaľuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecné záväzné nariadenie Obce Markušovce č.3/2016 zo dňa 19. 11. 2016 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska – Dodatok č. 1. 

 

Uznesenie č.255/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša a schvaľuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 Obce Markušovce, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecné záväzné nariadenie Obce Markušovce č.1/2017 zo dňa 17. 03. 2017 

o podmienkach chovu a držania psov – Dodatok č. 1. 

 

Stav plnenia 254,255/2017: Podľa ústnej informácie z prokuratúry zistenej poslankyňou obce 

uznesenia č. 254, 255/2017 týkajúce sa schválenia zmien VZN nebolo potrebné opätovne 

schvaľovať. Tieto boli podpísané 14. 8. 2017, na výveske obce aj internetovej stránke obce 

boli vyvesené od 15. 8. do 31. 8. 2017, čo je podmienka ich platnosti. Účinnosť nadobudli 15 

deň od vyvesenia. 

 

 

OZ konané 24. 08. 2017 

 

Uznesenie č. 258/2017 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 248/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Zmena rozpočtu ZŠ s MŠ 

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

doplnení niektorých zákonov 

A. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

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

Bežné výdavky 
ZŠ – dokončenie kotolne                                                       - 20 004,-  € 

Kapitálové výdavky 
ZŠ – dokončenie kotolne                                                       + 20 004,-  € 

 

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

podľa § 14, ods. 2 písm. b), c) 

Bežné príjmy 
ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky                                      + 340,-  € 

Bežné výdavky 
ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky (príspevok na učebnice)               + 340,-  € 

Stav plnenia: Daným uznesením bola zmenená len formulácia rozpočtového opatrenia 

prijatého dňa 27. 06.2017 uznesením č.244/2017, ktoré bolo zrušené. Sumy jednotlivých 

položiek príjmov a výdavkov neboli zmenené. Z dôvodu, že uznesenie č. 244/2017 platilo    

do 24. 08. 2017, kedy došlo k potvrdeniu zrušeného uznesenia, zmeny už boli nahlásené       

do systému RISam dňa 31. 7. 2017 a nie je potrebné ich opätovne hlásiť.  

 

Uznesenie č. 259/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 249/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
V súlade s § 14 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

A. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

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

Bežný príjem 
ZŠ – Bežný transfer (normatívne)                                            - 20 004,00 € 

Kapitálový príjem 
ZŠ – dokončenie kotolne                                                          + 20 004,00 € 

 

Bežný výdaj 
ZŠ – dokončenie kotolne                                                          - 20 004,00 € 

Kapitálový výdaj 
ZŠ – dokončenie kotolne                                                          + 20 004,00 € 

 

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

podľa § 14, ods. 2 písm. c) 

Bežné príjmy 
ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky                                             + 340,- € 

Bežné výdavky 



  19. správa o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

10 

 

ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky                                             + 340,- € 

Kapitálový príjem 
322 – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce            + 226 089,93 € 

Kapitálový výdaj 
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce                      + 226 089,93 € 

 

C. Podľa § 14 ods. 2, písmeno c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

Kapitálové výdavky 
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Markušovce                          + 11 899,47  € 

 

Kultúrno-športové akcie mimo VZN položka 637002                      + 1 000, 00  € 

 

Stav plnenia: Daným uznesením bolo zmenené znamienko pri kapitálových výdavkoch 

týkajúcich sa zníženia energetickej náročnosti MŠ Markušovce z mínus na plus uvedených 

v bode B/ rozpočtového opatrenia č.3 prijatého dňa 27. 06.2017 uznesením č.245/2017, ktoré 

bolo zrušené. Z dôvodu, že uznesenie č. 245/2017 platilo  do 24. 08. 2017, kedy došlo            

k potvrdeniu zrušeného uznesenia a zmeny už boli nahlásené  do systému RISam v správnej 

podobe dňa 31. 7. 2017, nie je potrebné ich opätovne hlásiť.  

 

Uznesenie č. 260/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 251/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

dotáciu v zmysle VZN č. 4/2016 vo výške 800,- € pre eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí, Územie Spiš, IČO: 00605093. 

Stav plnenia: Zmluva s eRKo hnutím bola podpísaná 11.9.2017. K zverejneniu zmluvy na 

internetovej stránke obce došlo 21. 9. 2017. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení, kedy 

došlo aj k úhrade dotácie. 

 

Uznesenie č. 261/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 252/2017, ktorého výkon starosta pozastavil v znení: 
Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 

dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku kultúrneho domu obce Markušovce v znení:  

v Čl. I, bod 1. doplniť na záver: „bez použitia súkromného ozvučenia a aparáturnych zostáv.“ 

v Čl. III. bod 1. Namiesto „sklad“ uviesť „pracovisko zamestnancov OcÚ.“ 

V Čl. V. bod 1. Namiesto „Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo 

neverejné podujatie, ktoré je spojené s hudobnou produkciou, sa môže konať do 22.00 hod.“ 

uviesť 

„Spoločenská akcia (firemná akcia a pod.), resp. iné verejné alebo neverejné podujatie sa 

môže konať do 21.00 hod.“ 

Stav plnenia: Schválené zmeny boli zapracované do nového prevádzkového poriadku, ktorý 

bol zverejnený na internetovej stránke obce ako prevádzkový poriadok v znení dodatkuč.1   

zo dňa 14. 8. 2017. Tento upravený prevádzkový poriadok obsahuje v článku VII., bod 3 

údaje, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou, t.j. účinnosť mohla nastať najskôr v deň 

potvrdenia nepodpísaného uznesenia č.252/2017, ktoré bolo potvrdené 24. 08. 2017 novým 

uznesením č.261/2017 a platí aj bez podpisu starostu obce. Uznesenie č. 261/2017 bolo 

podpísané 30. 8.2017. Odporúčam vykonať opravu čím skôr a uviesť správne údaje aj          
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vo zverejnenom dokumente na internetovej stránke obce v časti samospráva, obecné 

zariadenia.  

 

 

Uznesenie č. 262/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke na nebytové priestory v budove súp. číslo 272 na ul. 

Banícka č.8 o výmere 55,2 m2 na účely prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia 

– praktický lekár pre dospelých v prospech MEDICENTER PRO, s.r.o., Dunajská 2834/48, 

052 01 Spišská Nová Ves na dobu určitú s účinnosťou od 01.09.2017 do 31.08.2018 s 

mesačnou výpovednou lehotou. 

Stav plnenia: Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke na nebytové priestory bol podpísaný 

31.8.2017. K zverejneniu dodatku č. 2 došlo dňa 8.9.2017. 

 

Uznesenie č. 264/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Nákup kompostérov       

v obci Markušovce“ kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

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

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 84 376,80 € 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 4 

218,84 € 

- výšku 2 109,42 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Stav plnenia: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup kompostérov bola zaslaná 

dňa 31. 7. 2017, čo je opäť skôr, ako bolo prijaté uznesie OZ. Opätovne konštatujem 

porušenie finančnej disciplíny a nedostatočnú základnú finančnú kontrolu právnych aktov 

obce. 

 

Uznesenie č. 265/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 
- vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Čiastočná rekonštrukcia Požiarnej 

zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 1 230,- €, 

- vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná 

rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ vo výške 450,- €, 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Čiastočná rekonštrukcia 

Požiarnej zbrojnice v Obci Markušovce“ na základe výzvy Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru SR č. VII, 

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

zabezpečenie spolupráce s príslušnými členmi DHZ a koordinácia postupov pri riadení 

projektu, 

- výšku maximálnych predpokladaných výdavkov na realizáciu projektu vo výške 57 412,62 € 

s DPH, 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov do výšky 1 

500,- € a ostatné vlastné výdavky do výšky 25 912,62 €, a teda celkové vlastné predpokladané 

náklady do výšky 27 412,62 €, a 

- výšku 5 741,26 € na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov alebo prác naviac 

na základe nepredpokladaných okolností. 
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Stav plnenia: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok čiastočnej rekonštrukcie požiarnej 

zbrojnice bola zaslaná 31. 8. 2017. Objednávka na vypracovanie projektu financovaného      

zo štátneho rozpočtu na zateplenie požiarnej zbrojnice na sumu 450,- Eur pre firmu Fortis 

Projekt bola daná ešte pred schválením daného uznesenia a uznesenia  o zmene rozpočtu –   

17. 8. 2017, čo svedčí o nesprávnej základnej finančnej kontrole a je porušením finančnej 

disciplíny. V danom čase sa vôbec nemala uskutočniť. Faktúra od firmy Fortis Projekt bola 

vystavená 1. 9. 2017 a uhradená 12. 9. 2017. Na ostatných úlohách sa pracuje. 

 

Uznesenie č. 266/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
/z dôvodu rozsiahlosti uznesenia je dané uznesenie uvedené v prílohe správy v tabuľkovej 

podobe, ako bol poskytnutý návrhovou komisiou/ 

 

Stav plnenia: V čase kontroly zmeny boli zapracované do tabuľkovej podoby rozpočtu a 

zaslané e-mailom poslancom OZ.  Zmeny boli čiastočne vykonané aj v rozpočtovej časti 

softvéru obce. Do systému RISamu , kde je termín v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy§ 12, odst. 4, bod b/ stanovený najneskôr do 30. kalendárneho 

dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom 

obce, zmeny ešte neboli zaslané. 

 

Markušovce  22. 09. 2017 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 Uznesenie č.266/2017 
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