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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
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35. 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 03. 10. 2019 a skôr         

so zameraním na posledné uznesenia,  nesplnené uznesenia 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. Štatutárny orgán obce si neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo 

zákona. Kontrolou bolo zistené, že zápisnica zo dňa 17. 4. 2019, vrátene príloh, t.j. kompletné 

znenia schválených dokumentov obce schválené dňa 20. 3. 2019 a potvrdené dňa 17. 4. 2019 

/rokovací poriadok OZ, harmonogram rokovaní OZ,  rokovací poriadok komisií, zásady 

odmeňovania poslancov Obce Markušovce/ nie je naďalej vyhotovená, čím obec porušuje 

rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, čl. 13, bod „obecný úrad 

zabezpečuje....vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí...“, článok 13, odst. 3 „Z každého zasadnutia 

OZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú overia určení overovatelia....“, článok 13, odst.1 

„organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činností OZ plní obecný úrad“, 

článok 13 odst. 4 „Zápisnicu spracuje zamestnanec obecného úradu určený starostom obce“, 

článok 13 odst. 6 „ Zápisnica sa vyhotoví do 5 kalendárnych dní, vrátane príloh.“ 

Kontrolou bolo tiež zistené, že na internetovej stránke obce sa naďalej nachádzajú 

staré interné pravidlá, ktoré boli zrušené /rokovací poriadok obecného zastupiteľstva/. Nový 

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ani prijatý harmonogram zasadnutí OZ nie je 

dodnes zverejnený, čím si obec neplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám /zákon č. 211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5, 

odst. 2 a 8, v zmysle ktorých má obec zverejňovať presné termíny schôdzí obecného 

zastupiteľstva na celý rok/. Podľa vyjadrenia prokuratúry k podnetu starostu obce 

zákonodarca SR- Národná rada SR, prostredníctvom zákona o obecnom zriadení, § 11, odst. 4 

zákona umožnila zastupiteľstvu obce, aby si podrobnejšie reguloval rokovania obecného 

zastupiteľstva cez schválený rokovací poriadok, čo OZ Obce Markušovce novým rokovacím 

poriadkom a prijatým harmonogramom urobilo. Namiesto toho obec zverejňuje informácie 

ktoré nemusí a za ktoré je nik nezaplatil- reklamy firiem na pracovné miesta, čím obec 
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využíva pracovný čas zamestnancov a finančné prostriedky obce neefektívne. Pri členstve 

obce nám vyskakuje reklama na najlacnejšie zákonné poistenie online. Obec nie je ani 

úradom práce, ani reklamnou agentúrou. Oproti predchádzajúcemu obdobiu obec na svojej 

internetovej stránke medzi dôležitými dokumentami zverejnila nové zásady hospodárenia s 

majetkom obcí, vrátane uznesení, kedy boli tieto zásady prijaté. Staré zásady o hospodárení s 

majetkom obce ponechala na nej tiež. 

 

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. OZ bola podaná informácia o vyhodnotení pripomienok  

k ZaD ÚPZ 02 dňa 20. 3. 2018.  OZ nebol podaný návrh na zmenu uznesenia, ale iba návrh   

na zápis do zápisnice.  Dňa 25. 6. 2019 na rokovaní OZ boli opätovne pripomienky vzaté na 

vedomie s tým, že OZ súhlasilo s pokračovaním obstarávania Z a D 02 ÚPN-O Markušovce v 

zmysle návrhu predloženého stavebným úradom – uznesenie č.42/2019 /bližšie viď 

internetová stránka Obce Markušovce materiál na rokovanie OZ dňa 20.6.2019, bod 10/. 

Podľa vyjadrenia zamestnankyne p. Hudzíková , aj pán Budzák pracujú na novelizácii 

územného plánu. Predpokladaný termín na jeho schválenie je december 2019.  

 

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 je v plnení. So stavbou  Komunitného centra sa finišuje. Rieeši sa 

napojenie na kanalizáciu, ktoré malo byť spoločné s novou MŠ. Tátto zatiaľ nie je 

zrealizovaná. Taktiež sa rieši kamerový systém.  Odporúčam vedeniu obce riešiť účel využitia 

komunitného centra a personálne obsadenie z dôvodu ukončenia stavby, vrátane 

prevádzkových nákladov. V schválenom rozpočte na roky 2019-2021 nie sú na tento účel 

vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 
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OZ konané 02. 03. 2017 

 

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: Ako bolo informované na bývalom rokovaní OZ, pán Kopnický začal 

reagovať. Bude sa vraj snažiť danú situáciu vyriešiť do konca roka. Uznesenie zatiaľ 

nesplnené.  

 

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: Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku je podpísaná už od roka 2017.  2x 

bolo zrealizované verejné obstarávanie, ktoré neprešlo kontrolou VÚC Košice pred 

poskytnutím dotácie.  Podľa vyjadrenia starostu celý problém bol posunutý do Bratislavy. 

Bližšie informácie nie sú známe. 

 

 

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 € 
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- 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: S realizáciou projektu sa začalo koncom júna 2019. Rekonštrukcia MŠ naďalej 

pokračuje už za prevádzky MŠ a ZŠ. Na poslednom rokovaní OZ v októbri 2019 bola 

obecným zastupiteľstvom po stavebnej komisií uskutočnenej deň predtým schválená nová 

zmluva o dielo č.1/2019 so zhotoviteľom stavby firmou TATRAŠINDEL, spol. s.r.o., Spišská 

Nová Ves na ďalšie práce, ktoré v pôvodnej zmluve neboli na sumu 23.830,81 Eur /bližšie 

uznesenie č.81/2019 z 3. 10. 2019/. Finančné prostriedky nebolo potrebné v rozpočte 

navyšovať, keďže pôvodná zmluva bola podpísaná na nižšiu sumu, ako sa pôvodne plánovalo  

/173.967,38 Eur./-zmluva 059/2019 zverejnená dňa 18.4.2019. Okrem toho má obec 

podpísaný dodatok č. 1 zverejnený 3.7.2019 s rozpočtom stavby /interné č.059/2019/. 

V rozpočte obce je na tento účel schválená suma 211.196,00 Eur, z toho štátne zdroje 

191.196,- Eur a zdroje obce 20.000,- Eur. 

 

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, 

- 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: Uznesenie splnené čiastočne.  Stanovisko HK nebolo zverejnené, na interneto-

vej stránke obce je zverejnená len príloha č. 1 organizačného poriadku zo 4. 2.2017, ktorá je 

neaktuálna a taktiež v časti občan-prístup k informáciám sa nachádza ďalšia neaktuálna orga-

nizačná štruktúra obecného úradu aj napriek zmene www.stránky, kde boli len preklopené 

staré údaje bez aktualizácie. Zverejnené neboli ani interné predpisy obce. Zo strany obce ne-

bol pripravený ani návrh nového štatútu obce. Zásady o hospodárení s majetkom obce boli 

pripravené poslancami OZ a schválené na rokovaní OZ dňa 20.3.2019 a potvrdené novým 

uznesením z dôvodu nepodpísania uznesenia dňa 17.4.2019.  Bližšie k zásadám /viď posledný 

odstavec začiatku danej správy/.  

 

OZ konané 24. 08. 2017 

 

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,- €, 
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- 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. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Po stavebnej komisii konanej dňa 4. 9. 2019 je potrebné 

doplniť vyžadované informácie ohľadom realizácie stavby najmä z dôvodu zvýšených 

finančných výdavkov a listu zaslanom zhotoviteľom stavby, ktorý sa vyhrážal výmenou 

zámkov z dôvodu prítomnosti členov DHZ Markušovce, ktorý majú časť budovy v prenájme. 

Stavebnou komisiou bolo zistené, že s DHZ Markušovce nik pred začatím stavby neurobil 

zmenu alebo dodatok zmluvy o prenájme a tiež, že dodávateľ stavby vykonal práce naviac 

bez zmluvného dojednania. Kontrolou poskytnutých podkladov stavebnej komisie bolo tiež 

zistené, že pri odovzdávaní stavby pred rekonštrukciou bola zhotoviteľovi stavby poskytnutá 

mylná informácia a to, že stavba nie je zaťažená treťou stranou, čo pri existencií nájomnej 

zmluvy s DHZ Markušovce v danom čase nebola pravda. Časť štátnych prostriedkov bola 

podľa záverečného účtu 2018 čerpaná v roku 2018 vo výške 9.542,17 Eur. 2. zmenou 

rozpočtu Obce Markušovce schválenou OZ dňa 3. 9. 2019 boli opravené zistené chyby 

uvedené v predchádzajúcej správe z kontroly uznesení. Ešte pred schválením 2. zmeny 

rozpočtu bol opravený údaj o zostatku nevyčerpaných prostriedkov na PZ v kapitálových 

výdavkoch, ktorý mohol byť maximálne 20.457,83 Eur. Schválený rozpočet s 2. zmenou 

zatiaľ sa v čase kontroly pripravoval na zverejnenie. Údaje v ňom už boli pozmenené. Po 

oprave údajov a 2. zmene rozpočtu má obec na daný účel čiastočnej rekonštrukcie PZ v 

rozpočte naplánovanú sumu 53 657,83 Eur, z toho 20 457,83  zo štátnych zdrojov a zvyšok 

vlastné 33.200,- Eur. Na poslednom rokovaní OZ obec žiadala navýšenie výdavkov o ďalších 

19.300,- Eur. Tieto zatiaľ schválené neboli, ani dodatky k zmluvám. 

 

OZ konané  28. 11. 2017 

 

Uznesenie č. 274/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

predložiť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva nápravne opatrenia na odstránenie 

zistených závad na stavbách schody ku kostolu a oprava balkónov – bytovky Školská ul. 

Stav plnenia: Závady neboli do dnešného dňa odstránené. Podľa informácii zo stavebnej 

komisie bolo reklamované zábradlie, čo stavebná firma neuznala, nakoľko zábradlie bolo 

osadené v súlade s projektovou dokumentáciou. Zmena materiálu by znamenala ďalšie 

navýšenie. Uznesenie nebolo splnené.   

 

OZ konané dňa 8.2.2018 

 

Uznesenie č. 279/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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schvaľuje 

1. Spracovanie a  vydanie monografie Obce Markušovce podľa predloženého návrhu v roku 

2019. 

2. Celkovú výšku rozpočtu maximálne 8800 €, s tým, že pre rok 2018 bude v rozpočte 

zálohová čiastka 4.000 € a zostávajúca čiastka 4.800 € sa presunie na rok 2019. 

3. Zabezpečovať spolufinancovanie aj z iných zdrojov o čo budú korigované celkové náklady 

diela. 

Stav plnenia: Uznesenie je v plnení. Plánovaná komisia kultúry a športu, ktorá sa mala 

zaoberať aj touto knihou, sa v plánovanom termíne v októbri neuskutočnila.  

 

OZ konané dňa 20.2.2018 

 

Uznesenie č. 287/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

- predloženie žiadosti o dotáciu v rámci národného projektu Podpora rozvoja športu na rok 

2018 pre projekt: „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi v obci 

Markušovce – časť Jareček“, 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu, 

- výšku maximálnych celkových výdavkov na realizáciu projektu vo výške 60.000 €, 

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

2.000 € 

- výšku 20.000 € na financovanie dodatočných výdavkov okrem dotácie. 

Stav plnenia: Stavba bola ukončená v máji 2019. Kolaudačné rozhodnutí bolo vydané 5. 9. 

2019. Kontrolou bolo zistené, že celkové výdavky na danú stavbu predstavovali sumu 

77.977,39 Eur, čo je o 17.977,39 Eur viac, ako OZ schválilo týmto uznesením. K 30. 6. 

2019 bolo vyplatených 59.862,- Eur, z toho 40.000,- z dotácie, ktorá prišla v roku 2018 

a zvyšok z vlastných finančných prostriedkov. Dôvod zvýšenia výdavkov nie je známy. 

Predložený návrh na schválenie dodatočne zvýšených výdavkov nebol OZ na poslednom 

rokovaní OZ dňa 3. 10. 2019 schválený. Uznesenie  splnené čiastočne.    

 

OZ konané 27. 03. 2018 

 

Uznesenie č. 291/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
dlhodobý investičný úveru od OTP Banka Slovensko, a. s., vo výške 1 100 000,00 EUR        

na účel: financovania výstavby ĆOV a kanalizácie v Obci Markušovce s dobou splácania 10 

rokov. Splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú zahrnie do rozpočtu obce a 

svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z podielov na daniach v správe štátu 

plynúcich do príjmov obce zo ŠR na účet v OTP Banka Slovensko, a. s. pobočka Spišská 

Nová Ves č. účtu: SK47 5200 0000 0000 0969 4942. 

Investičný úver obec zaručí: biankozmenkou obce a smerovaním podielov na daniach             

v správe štátu. 

Stav plnenia:  Zmluva o splátkovom úvere s OTP bola podpísaná 11. 6. 2018, k čerpaniu 

úveru zatiaľ nedošlo z dôvodu prebiehajúcej stavby III. etapy kanalizácie a dojednaného 

vyúčtovania stavby až po jej ukončení. Schválením rozpočtu  na roky 2019-2021 bolo 

z dôvodu prebytku hospodárenia obce za rok 2018 naplánované čerpanie úveru znížené na 

sumu 30.274,34 Eur. K zmenám od posledného OZ nedošlo. 
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OZ konané 26. 06. 2018 

 

Uznesenie č. 313/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena vo veci zriadenia 

stavebných objektov „Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, Sv. J, Nepomuckého (Štofan), 

Markušovce“ a „Rozšírenie vodovodu ul. SV. J, Nepomuckého  + časť Hamrisko, 

Markušovce“ na pozemkoch parcelné čísla  C KN 1725/5, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o celkovej výmere 99436 m2,  zapísanej na liste vlastníctva č. 356, E KN 93264/3, 

druh pozemku  záhrady o celkovej výmere 5090 m2 a E KN 3264/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 5016 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1620 v 

katastrálnom území Markušovce. 

Stav plnenia: Uznesenie v plnení. Znenie zmluvy pripravili Železnice SR. Zmluva o budúcej 

zmluve zatiaľ podpísaná nebola.  Návrh zmluvy bol OZ predložený ako materiál do OZ, bod 

8, ktoré sa malo konať dňa 20.6.2019. Výdavky na vodovod na Železničnej ul. boli návrhom 

obce na 2. zmenu rozpočtu dňa 3. 10. 2019 z rozpočtu na rok 2019 vypustené z dôvodu 

zvýšených výdavkov na III. Etapu kanalizácie, ktorá v súčasnosti prebieha a bol OZ 

schválený dodatok zmluvy. 

 

Uznesenie č. 319/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Záverečný účet Obce Markušovce a celoročné hospodárenie s výhradami. 

Návrh opatrení: 

1.Pripraviť do najbližšieho obecného zastupiteľstva návrh nových Zásad hospodárenia             

s majetkom obce a Štatútu obce. 

2.Pripraviť do najbližšieho obecného zastupiteľstva  informáciu o postupe prác pri in-

vestičných  akciách – investíciách. 

Stav plnenia: Uznesenie splnené čiastočne. Návrhy ani informácie neboli zo strany obecné-

ho úradu pripravené ani do najbližšieho OZ, ktoré sa konalo 09. 08. 2018, ani neskôr. Zásady 

pripravili, aj schválili poslanci OZ v apríli 2019, na štatúte sa nepracuje. 

 

 

OZ konané 20.03. 2019 

 

Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prenájom pozemkov: 

1. CKN 1056 o výmere 531 m2 , EKN 1022/2 - 7377 m2 , 2314/1 – 943 m2 , 2315/1 - 1354 

m2  

2. EKN 1262/2 o výmere 41276 m2 

3. CKN 3483/1 o výmere 9552 m2 

4. CKN 3456/1 o výmere 3295 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 35,00 €/ha/rok. 



  35. správa HK o kontrole uznesení OZ 

 
 
 

8 

 

Stav plnenia: Uznesenie splnené.  O pozemky uvedené v bodoch 2,3,4 nebol záujem. Je 

potrebné zvážiť, čo s danými pozemkami ďalej.   

 

 

OZ konané 25. 06. 2019 

 

Uznesenie č.35/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

Potvrdzuje uznesenie č. 30/2019 zo dňa 17. 4. 2019, ktorého výkon starosta pozastavil  

v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a, berie na vedomie 
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bankových výpisov a spôsobu úhrady 

výdavkov cez účet, prípadne bankovou kartou, vrátane výberu hotovosti z účtu a vkladov 

hotovosti na účet a kontroly vykonávania finančných operácií s tým súvisiacimi v zmysle 

zákona o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 a internej smernice obce za roky 2016, 2017,  

b, žiada  

•doplniť do internej smernice o vykonávaní finančnej kontroly v obci postup vykonávania 

základnej kontroly pri platbách kartou a dôsledne ju vykonávať pred platbou kartou, 

•vymáhať škodu z titulu pokuty voči konkrétnemu zamestnancovi v zmysle zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, § 13a, podľa ktorého je zamestnávateľ 

povinný požadovať od zamestnancov náhradu škody, 

•vykonávať finančnú kontrolu aj pri príjmoch či už v hotovosti alebo na účte v súlade so 

zákonom č. 357/2015 a internou smernicou č.7/2016. 

Stav plnenia: Údaje o vykonávaní finančnej kontroly v obci a a postup vykonávania 

základnej kontroly pri platbách kartou nebol zatiaľ do internej smernice doplnený. Za úlohu to 

dostala ekonómka obce. Škoda z titulu pokuty danej obci v roku 2018 nebola vymáhaná voči 

žiadnemu zamestnancovi. Dňa 3. 10. 2019 bolo OZ prijaté uznesenie o zvolaní škodovej 

komisie a riešení vymáhania škôd obce. Uznesenie zatiaľ nie je platné, keďže starosta obce 

uznesenie nepodpísal. 

 

Uznesenie č. 36/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

Potvrdzuje uznesenie č. 31/2019 zo dňa 17. 4. 2019, ktorého výkon starosta pozastavil 

v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

a, berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra z kontroly evidencie a vybavovania sťažnosti, 

b, žiada 

• prerobiť internú smernicu o sťažnostiach v súlade so zákonom o sťažnostiach, 

• doplniť a zmeniť štatút obce alebo štatút komisií, kde je potrebné doplniť riešenie sťažnosti 

na starostu, poslancov OZ, hlavného kontrolóra, riaditeľov rozpočtových organizácií  a postup 

pri riešení sťažností, 

• prijať opatrenia na nápravu činností stavebného úradu pri  vydávaní stavebného povolenia  

Obci Markušovce - časť Oľšo. 

Stav plnenia: Nová interná smernica o sťažnostiach už bola vypracovaná p. Geletkovou. 

V súčasnosti je na podpise u starostu obce. Na štatúte obce zatiaľ nepracuje žiaden zamest-

nanec. Písomne neboli prijaté žiadne opatrenia na nápravu činnosti stavebného úradu 

ohľadom vydávania stavebných povolení pre časť Oľšo, iba ústne. Zákon o finančnej kontrole 
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a audite jednoznačne ustanovuje písomný zoznam opatrení na odstránenie nedostatkov, tento  

stále hlavnému kontrolórovi obce nebol doručený. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

a) schvaľuje 

záverečný účet obce Markušovce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 s výhradami a 

prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov: 

 

a predpis na využívanie tohto fondu 

rehľad účtu 042 a 

vysvetlenie položiek v ňom. 

 

ítora do 31.8.2019. 

b) schvaľuje 

použitie prebytku, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písme. a) a b) zákona č. 583/2004 

z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vo výške 400 000 EUR, na tvorbu rezervného fondu. Zvyšná 

suma prebytku ostane nerozdelená do 31.8.2019. 

Stav plnenia:  Z prijatých opatrení OZ k záverečnému účtu naďalej neboli splnené tieto 

opatrenia-V stanovenom termíne /do 31. 8. 2019/, ani neskôr/ nebola vyhlásená súťaž na 

nového audítora obce. Na rokovanie finančnej komisie v auguste  bol prehľad účtu 042 

pripravený, no nebol prerokovaný. Uznesenie splnené čiastočne.  

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

prevod časti pozemku CKN 834 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1166 m2, 

zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 64/2018 ( 

vyhotoveného Geodet kancelária Ing. Mariánom Kovalčíkom , dňa 5.9.2018 a overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 17.10.2018), novovytvorená 

parcela CKN 834/2 o výmere 39 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, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do 

výlučného vlastníctva MILK–AGRO, spol. s r.o., IČO 17147786, Čapajevova 36, 080 46 

Prešov za cenu 12,00 €/ m2. Dôvodom osobitného zreteľa je prístavba už k existujúcej stavbe 

/ Potraviny MILK - AGRO, spol. s.r.o., Sv. J. Nepomuckého 464/48, 053 21 Markušovce / za 

účelom rozšírenia maloobchodnej prevádzky. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Uznesenie splnené. Prevod pozemku bol zrealizovaný. Obec má už aj 

rozhodnutie o zápise v katastri o zmene vlastníka zo dňa 9. 10. 2019. Uznesenie splnení, 

ďalej nesledovať. 
 

OZ konané dňa 10. 07. 2019 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

predložiť materiály k bodom: 

-doložiť stanovisko právnika, ktoré obec zaplatila, 
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- faktúru za dodané práce, 

- vyčíslenie sankcie za nedodržanie termínu, 

- dohodu o odstránení závad, 

- pôvodnú zmluvu so súpisom prác firmy STAVGEO, s.r.o. 

- predloženie stavebného denníka firmy STAVGEO, s.r.o., 

- súpis a výkaz výmer prác podľa skutočného stavu 

Na najbližšiu stavebnú komisiu, ktorej termín určí predseda stavebnej komisie po dohode 

s realizovateľom stavby a to všetko k stavbe „schody ku kostolu a chodníky, Markušovce/. 

Stav plnenia: Stretnutie so zástupcami firmy STAVGEO, s..r.o.  sa uskutočnilo na stavebnej 

komisii konanej dňa 2. 10. 2019. Zápisnica z danej komisie v zmysle organizačného a roko-

vacieho poriadku komisií prijatého OZ dňa 20. 3. 2019 a potvrdeného OZ dňa 17. 4. 2019 

nebola garantom komisie zo strany obce vyhotovená. Niektoré veci boli členom komisie 

doložené, závery k tomu neboli prijaté žiadne z dôvodu účasti na komisií aj ďalších účastní-

kov iných stavieb v daný deň, ktoré sa týkali taktiež zvýšených výdavkov na iné stavby. 

Vyčíslené sankcie za nedodržanie termínu ukončenia práce neboli doložené. Uznesenie 

splnené čiastočne. 

 

OZ konané dňa 05. 09. 2019 

 

Uznesenie č.50/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

navrhuje  

aby hlavný kontrolór prekontroloval a informoval obecné zastupiteľstvo o správe z kontroly 

inšpektorátu práce. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 10. 09. 2019. Uznesenie bolo potvrdené OZ  v zmysle § 13, odst. 

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

poslancov dňa 03. 10.2019 /uznesenie č.75/2019/. 

 

Uznesenie č.51/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra z kontroly sociálneho fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby. 

Stav plnenia: Časť nedostatkov zistených danou správou už bola odstránená, na niektorých 

sa naďalej pracuje. Prijaté písomné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov naďalej 

neboli zo strany štatutára doručené.  

 

Uznesenie č.52/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 300 € pre Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce,  

b) schvaľuje  

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

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola podpísaná dňa 19. 9. 2019 

/interné číslo 115/2019/. K jej zverejneniu došlo v ten istý deň.  Účinnosť nadobúda deň po 

zverejnení. Finančné prostriedky boli vyplatené v hotovosti predsedníčke pobočly SZZP č.8. 

dňa 27. 9. 2019. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 
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Uznesenie č.55/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

finančný príspevok v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 600 € pre Folklórny 

súbor Markušovčan. 

Stav plnenia: Finančné prostriedky zatiaľ vyplatené neboli.  

 

Stav plnenia: 

Uznesenie č.56/2019 

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,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre Základnú školu – Centrum voľného času Smižany.  

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 24. 9. 2019. Zverejnená bola dňa 01. 10.2019, účinnosť 

nadobúda deň po zverejnení /interné číslo 119/2019/. Finančné prostriedky boli vyplatené dňa 

2. 10. 2019 na účet ZŠ-CVČ. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č.57/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2 025 € pre Centrum voľného 

času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre Centrum voľného času Spišská Nová Ves.  

Stav plnenia: Zmluva bola uzatvorená dňa 26. 9. 2019 /interné číslo 123/2019.  K jej 

zverejneniu došlo 1. 10. 2019. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. /. Finančné prostriedky 

boli vyplatené dňa 2. 10. 2019 na účet CVČ. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č.58/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 1 000 € pre eRko – HKSD, 

Územie Spiš, Hlavná ulica 52/35, 053 05 Granč – Petrovce,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre eRko – HKSD, Územie Spiš. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 24. 9. 2019 /interné číslo 120/2019. K jej zverejneniu 

došlo 1. 10. 2019. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané 

na účet dňa 2. 10. 2019. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č.60/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 100 € pre Územnú organizáciu 

DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica, Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre Územnú organizáciu DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica. 
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Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 24. 9. 2019 /interné číslo 118/2019/. K jej zverejneniu 

došlo 1. 10. 2019. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané 

na účet dňa 2. 10. 2019. Uznesenie splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č.63/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

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

Prievozská 32, 821 05 Bratislava,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre MUSICA NOBILIS. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 15. 10.2019, zverejnená bola účinnosť nadobúda deň 

po zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané na účet dňa 21. 10. 2019. Uznesenie 

splnené, ďalej nesledovať.  

 

Uznesenie č.64/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) schvaľuje  

dotáciu v zmysle VZN Obce Markušovce č. 4/2016 vo výške 2 200,- € pre Dobrovoľný 

hasičský zbor Markušovce,  

b) schvaľuje  

podmienky zmluvy pre Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce.  

Stav plnenia: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola podpísaná dňa 23. 9. 2019 

/interné číslo 117/2019/. K jej zverejneniu došlo v ten istý deň.  Účinnosť nadobúda deň po 

zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané na účet OZ dňa 24. 9. 2019. Uznesenie splnené, 

ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

bezodplatné užívanie nehnuteľného majetku Obce Markušovce a to pozemku CKN 3483/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 835 m2 , zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, 

k. ú. Markušovce, podľa § 659 Občianskeho zákonníka „Zmluvou o výpožičke“ pre Základnú 

organizáciu chovateľov poštových holubov Markušovce – 02312, na obdobie 5 rokov z 

dôvodu osobitného zreteľa.  

Dôvodom osobitného zreteľa výpožičky majetku obce je skutočnosť, že sa jedná o 

organizáciu so sídlom v obci Markušovce, ktorej pozemok CKN 3483/2 bude využívaný , ako 

nasadzovacie stredisko pri pretekoch poštových holubov s podmienkou starostlivosti a 

udržiavania celej parcely.  

Stav plnenia: Zmluva o výpožičke bola podpísaná 25. 9. 2019. K jej zverejneniu došlo 1. 10. 

2019. /interné číslo 121/2019. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení. Uznesenie splnené, 

ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce  

schvaľuje  

návrh na vyradenie DHM a drobného majetku v celkovej obstarávacej cene 43 797,95 EUR 

podľa priložených zoznamov. 

Stav plnenia: K vyradeniu majetku z evidencie majetku došlo ku dňu podpisu uznesenia-dňa 

10. 9. 2019. K vyradeniu majetku z účtovníctva došlo 30. 9. 2019 /doklad č. MAJE-000008 
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ID/.  K likvidácii majetku zatiaľ nedošlo, je potrebné zvolať likvidačnú komisiu. Z polície 

zatiaľ bola odhlásená len Alfa, hasičské auto je potrebné odviesť, keďže samé nie je schopné 

jazdy. 

 

Uznesenie č.68/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

a) berie na vedomie  

Protest prokurátora zo dňa 7.6.2019 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Markušovce 

č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Markušovce zo dňa 17.7.2012, 

b) ukladá  

Spracovať nové VZN o verejnom poriadku na území obce Markušovce (dodatok č.1 k VZN 

obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Markušovce zo dňa 

17.7.2012), podľa aktuálnej právnej úpravy.  

Termín: do 30. september 2019 

Zodpovedný: príslušný referent OcÚ  

Stav plnenia: Návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce bol 

vypracovaný p. Geletkovou. K jeho zverejneniu na internetovej stránke obce a na výveske 

obce došlo dňa 3. 10. 2019, kde visí dodnes. Návrh materiál na schválenie bude podľa 

informácii OcÚ zaradený na prerokovanie do najbližšieho OZ. Uznesenie v plnení. 

 

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  

Zmenu rozpočtu 1/2019 ZŠ s MŠ na rok 2019.  

V súlade s § 14 zákona ods.2 a) b) c) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov:  

zmeny rozpočtu v príjmovej časti:      - 95 453,66 €,  

zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:                  - 109 605,07 €.  

Stav plnenia: Uznesenie o schválení zmien rozpočtu ZŠsMŠ Markušovce bolo odovzdané 

pracovníčke ZŠsMŠ dňa 12. 9. 2019. Dané uznesenie nebolo pripravené a prijaté v súlade 

s 14, odst. 2, písm.a/ b/, c/. Zmeny rozpočtu zatiaľ do RIS.amu zatiaľ nahlásené neboli. 

Podklady pripravuje ZšMŠ a zasiela ich obec. Obec zatiaľ nemá podklad od ZŠsMŠ 

Markušovce.  Budú vraj odovzdané spolu s údajmi o štvrťročnej uzávierke-do 30.10.2019, 

kedy je zmenu potrebné nahlásiť. 

 

Uznesenie č.72/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

žiada 

a) doplniť k zmene rozpočtu materiály k položke čiastočná rekonštrukcia PZ požadované na 

stavebnej komisii, 

b) pripraviť dodatok k zmluve na práce naviac s firmou EURO-BAU, 

c) pripraviť 2.zmenu rozpočtu s prácami naviac.  

Stav plnenia: Materiály boli pripravené ako súčasť materiálov na rokovanie OZ, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 3. 10. 2019.  Zvýšené výdavky na požiarnu zbrojnicu v sume 19.300,- Eur 

neboli OZ schválené, ani dodatky zmlúv s firmou EURO-BAU. 

 

Uznesenie č.73/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019  
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V súlade s  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

A. povolené  prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie 

výdavkov podľa  § 14, odst. 2, písmeno b), c) 

 

Bežné príjmy 

212002 41  Z prenajatých pozemkov   + 2 600,00 € 

223003 41  Za stravné                          +  5 500,00 €     

292012 41  Z dobropisov                          +          2 000,00 € 

292017 41  Z vrátiek                                     +            150,00 € 

312       111 MPSVaR humanita              +    800,00 € 

312       111 Transfer pre školstvo              +  4 388,00 € 

312       111 ZŠ – projekt inkluzívny model vzdelávania         - 14 820,00 € 

312       111 Voľby                                                                    +   5 450,40 € 

312       111 Matrika                                                                    +   1 744,26 € 

312       111 Stavebný úrad + cestná doprava                     +       153,65 € 

312       111 Životné prostredie                                             +           4,11 € 

312       111 MV SR                                                                     +   1 982,16 € 

 

S p o l u                                                                         +           9 952,58 € 

 

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ                                                  - 95 453,66 € 

 

S p o l u                                                                        -  85 501,08 €  

 

 

Bežné výdavky obec 

0111 633 016   41 Reprezentačné                                             +     200,00 € 

0111 637 003   41 Propagácia, reklama, inzercia, web         +  1 400,00 € 

0160 632 003 111 Poštovné služby                                             +       21,50 € 

0160 633 006 111 Všeobecný materiál                                 +    210,68 € 

0160 633 016 111 Reprezentačné                                             +    341,95 € 

0160 637 014 111 Stravovanie                                             +    691,30 € 

0160 637 026 111 Odmena členom a zapisovateľom VK         + 1 949,39 € 

0160 637 027 111 Odmena za doručenie oznámenia o čase a mieste + 833,80 € 

1040 633006 111 Humanitná výpomoc                                +    800,00 € 

S p o l u                                                                          + 6 448,62 € 

 

ZŠ s MŠ 

ZŠ s MŠ – normatívne finančné prostriedky                                     + 1 282,00 € 

ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie                                                    -  4 753,00 € 

ZŠ s MŠ – vzdelávanie                                                                       -      236,00 € 

ZŠ           - nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúceho obdobia + 3 605,59 € 

ZŠ s MŠ - strava                 -112 000,00 € 

ZŠ s MŠ – finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia – strava +     46,34 € 

 

S p o l u                                                                                     - 112 055,07 € 

 

Kapitálové výdavky 

0111 41 714 001 Osobný automobil – l ks                                     + 15 000,00 € 
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0520 41 717 001 ČOV a kanalizácia Markušovce II. Etapa             +   5 105,37 € 

S p o l u                                                                                     +  20 105,37 € 

  

S p o l u výdavky                                                                         - 85 501,08 € 

 

B. presun rozpočtovaných prostriedkov v súlade podľa § 14, odst. 2, písmeno a) 

 

Bežné výdavky 

0111  633 016 41  Reprezentačné + 300,00 € 

0111  634 002 41  Servis, údržba, opravy a výdavky + 6 000,00 € 

0111  637 014 41  Stravovanie - 3 000,00 € 

0320  634 001 41  PHM – AVIA, IVECO, motorka - 100,00 € 

0320  635 004 41  Údržba prev. strojov + 100,00 € 

0320  637 004 41  Všeobecné služby revízia has. prístrojov - 800,00 € 

0451  634 004 41  Prepravné a nájomné dopravných prostriedkov + 1 000,00 € 

0451  635 006 41  Údržba miestnej komunikácie  - 1 000,00 € 

0510  637 012 41  Poplatky + 5 000,00 € 

0520  635 004 41  Údržba prevádzkových strojov - 2 000,00 € 

0520  637 004 41  Servisné služby + 1 000,00 € 

0630  637 011 41  Rozbor vody - 1 000,00 € 

0760  635 006 41  Údržba budovy, objektov -  1 580,00 € 

0760  637 004 41  Všeobecné služby+ 480,00 € 

0760  637 005 41  Štúdia, posudky + 900,00 € 

0760  637 015 41 Poistenie – prístrojov - 150,00 € 

0760  637 018 41 Vrátenie príjmu z min. rokov +    350,00 € 

1020  642 007 41 Príspevok Katolíckej charite - 5 500,00 € 

S p o l u                                                                     0,00 € 

 

Kapitálové  výdavky 

0520  717 001 41 ĆOV a kanalizácia Markušovce II. etapa        + 24 894,63 €  

0630  717 001 41 Vodovod Železničná ulica                     -   24 894,63 € 

S p o l u                 0,00 € 

 

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. 

október 2019. Zmenené údaje boli zo strany obce zaslané do RIS-amu 3. 10. 2019. Celkové 

bežné príjmy za stravné v celkovej sume 9.000,- Eur boli opravené zmenou rozpočtu č.2 na 

rokovaní OZ dňa 3.10. 2019 /uznesenie č. 83/2019/. V čase kontroly uznesení sa pripravovalo 

zverejnenie rozpočtu s vykonanou 1. zmenou. 

 

Uznesenie č.74/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje 

poslankyňu Mgr. Miriamu Farkalinovú ako zástupkyňu starostu obce Markušovce. 

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

o obecnom zriadení dňa 10. 09. 2019. Uznesenie bolo OZ  v zmysle § 13, odst. 8 zákona č. 
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

potvrdené v zákonnej lehote od jeho schválenia /dňa 3.10.2019 uznesenie č. 76/2019. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 03. 10. 2019 

 

Uznesenie č.75/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 50/2019, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

navrhuje  

aby hlavný kontrolór prekontroloval a informoval obecné zastupiteľstvo o správe z kontroly 

inšpektorátu práce. 

Stav plnenia: Podľa §18f, odst. 1, písm..h/ hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak 

o to požiada obecné zastupiteľstvo. Dňa 15. 10. 2019 bol štatutárnemu orgánu oznámený 

začiatok kontroly správ z inšpektorátu práce na dátum 21. 10. 2019 o 9.00. Ku kontrole boli 

vyžiadané originály všetkých správ z inšpektorátu práce za rok 2018,2019, vrátane prijatých 

opatrení z týchto správ, ak boli zistené nedostatky. V danom čase mi neboli doručené žiadne 

správy, ani prijaté opatrenia. Podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 21, odst. 3, písm. a/ je povinná osoba pri 

vykonávaní kontroly povinná predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie 

výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré súvisia s kontrolou. 

 

Uznesenie č.76/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

potvrdzuje uznesenie č. 74/2019, ktorého výkon starosta obce pozastavil v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

poslankyňu Mgr. Miriamu Farkalinovú ako zástupkyňu starostu obce Markušovce. 

Stav plnenia: Uznesenie nebolo starostom obce podpísané, platí aj bez podpisu starostu obce.  

 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

žiada 

a/ predsedu škodovej a vyraďovacej komisie zvolať zasadnutie škodovej a vyraďovacej 

komisie 

T: do 31. 10. 2019      zodpovedný: predseda škodovej a vyraďovacej komisie 

b/ pripraviť škodovej a vyraďovacej komisie všetky podklady týkajúce sa škôd z titulu pokút 

obci alebo škôd hradených obcou na základe súdnych rozhodnutí od roku 2015 doteraz, t.j. 

vrátane podkladov, kto je za danú škodu zodpovedný v zmysle pracovnej náplne a komu bola 

škoda zosobnená a v akej výške. 

T. do 31. 10. 2019      zodpovedný: starosta obce 

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

o obecnom zriadení dňa 08. 10. 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. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
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a/ informáciu o prebytku hospodárenia Obce Markušovce za rok 2018 vo výške 586 794,25 

Eur 

b/ použitie nerozdeleného zostatku prebytku hospodárenia z roku 2018 podľa § 10 odst. 3 

písmeno a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného fondu 

vo výške 185.954,61 Eur. 

Stav plnenia: O výsledku hospodárenia obce Markušovce za rok 2018 rozhodlo OZ na 

svojom rokovaní dňa 25. 6. 2019 /uznesenie č.40/2019/.  Z dôvodu, že v predmetnom 

uznesení chýbala informácia o celkovej výške prebytku hospodárenia za rok 2018, bola táto 

informácia doplnená do uznesenia č. 80/2019. Dňa 25. 6. 2019 OZ rozhodlo o prerozdelení 

prebytku do rezervného fondu iba čiastočne v sume 400.000,- Eur z  dôvodu nesprávne 

poskytnutej informácie v záverečnom účte ohľadom fondu prevádzky, údržby a opráv. Po 

oprave údajov zostatok nerozdeleného rezervného fondu /186.794,25 Eur/ po očistení 

o zostatok fondu opráv a údržby za rok 2018 /809,64 Eur/ bol na základe opraveného 

materiálu do OZ vyčíslený na sumu 185.954,61 Eur. Do rezervného fondu boli finančné 

prostriedky z bežného účtu odvedené  z dôvodu limitov v banke v termínoch – dňa 21. 10. 

2019 suma 150.000,- Eur, zvyšok 35.954,61 Eur  bol prevedený 24. 10. 2019. Uznesenie 

splnené, ďalej nesledovať. 

 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

Zmluvu o dielo č. 1/2019 uzavretú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 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 stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Obci Markušovce“. Predmetom 

zmluvy je realizácia stavebných prác – maľby, vysprávky a podlahy v materskej škole. 

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

19 859,01, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 23 830,81. 

Súčasťou Zmluvy je príloha č. 1 – krycí list. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná dňa 15. 10. 2019 a zverejnená dňa 16. 10. 2019. 

/interné číslo 136/2019/. Účinnosť nadobúda deň po zverejnení . Podľa čl.4.2. zhotoviteľ diela 

bude fakturovať dokončené práce po dokončení diela. Práce musia byť písomne odsúhlasené 

zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou. Dané uznesenie súvisí 

s uznesením č. 239/2017-viď bližšie informácie o celkovom financovaní stavby. 

 

Uznesenie č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 

dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 16/2018 uzavretej ú podľa § 536 a nasl. Obchodného 

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

Markušovce a firmou ARPROG, akciovou spoločnosťou Poprad so sídlom Hodžova 3292/3, 

058 01 Poprad, vo veci stavby „ČOV a kanalizácia Markušovce – III. Etapa“. Zmluvné strany 

sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác vrátane naviac a menej je bez DPH v EUR 

2 169 054,32 a vrátane DPH v EUR 2 602 865,18 Eur. 

Súčasťou dodatku je príloha č.1 – Súhrnný list rozpočtu a príloha č.2 – Rekapitulácia 

rozpočtu s odpočtom a prípočtom. 

Stav plnenia: Dodatok č. 4 k zmluve o dielo bol podpísaný 21. 10. 2019, kedy bol aj 

zverejnený na internetovej stránke obce /interné č.139/2019/. Účinnosť nadobúda deň po 

zverejnení. 
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Uznesenie č. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

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

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

 

Bežný príjem 

Nájomné byty + 9 000,- Eur 

Za stravné       -  9 000,- Eur 

133013 41 SABAR / Environmentálny fond + 8 000,00 € 

133013 41 NOVA / Environmentálny fond - 8 000,00 € 

S p o l u 0,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

0520 717001 ČOV a kanalizácia Markušovce III. etapa                + 334 583,84 € 

0520 717001 Kanalizácia Za tehelňou                                               - 12 036,30 €  

0630 717001 Vodovod Hamrisko – Sv. J. Nepomuckého                 - 87 900,00 €  

0630 717001 Vodovod Železničná ulica                                          - 225 105,37 € 

0320 717002 Čiastočná rekonštrukcia PZ – dotačné fin. prostriedky - 9 542,17 € 

S p o l u 0,00 € 

 

Stav plnenia: Daným uznesením bolo schválené rozpočtové opatrenie č.2/2019-v uznesení 

táto veta chýba. 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. november 2019.  Zmeny zatiaľ nahlásené neboli. Schválený rozpočet s druhou 

zmenou nie je zatiaľ zverejnený na internetovej stránke obce. V čase kontroly boli zmeny 

zapracované do tabuľkovej podoby, chystalo sa zverejnenie rozpočtu po zmenách. 

 

 

Súčasťou správy je príloha č.1 s trvajúcimi uzneseniami od začiatku funkčného obdobia, 

t.j. od roku 2018. 

                             

Markušovce 25. 10. 2019 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 


