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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 

 

         

16. 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 30. 05. 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: Nová zmluva s p. Burákom podľa p. Rimbalovej bude vyhotovená                  

po podpísaní uznesenia o schválení 2. zmeny rozpočtu obce dňa 6. 6. 2017. Tiež bude 

vyhotovená zmluva s p. Hudzíkovou, ktorá bude mať na starosti celý proces ohľadom 

schvaľovania zmien územného plánu. 

 

 

OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 187/2017 
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Obecné zastupiteľstvo obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie ZaD č. 02 ÚPN-O Markušovce. 

- záväzok Obce Markušovce, že v prípade poskytnutia dotácie na spracovanie ZaD č. 02 

ÚPN-O Markušovce, obec ukončí proces obstarávania a schvaľovania ZaD č. 02 ÚPN-O 

Markušovce do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvo 

MDV SR a obcou Markušovce . 

Stav plnenia: Na základe informácií od p. Rimbalovej, dotácia na spracovanie zmien 

a doplnkov nám nebude poskytnutá na základe našej žiadosti z dôvodov, že prvotné doklady 

týkajúce sa územného plánu nemáme dobre urobené. 

 

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. 

prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Obce Markušovce s prednesenými zmenami. 

Stav plnenia: Uznesenie je v plnení. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. 

 

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 zatiaľ nesplnené z dôvodu podania žiadosti v rámci inej výzvy 

/IROP/ a pozitívne hodnotiacej správy k nej.  

 

 

OZ konané 02. 03. 2017 

 

Uznesenie č. 212/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje: 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Markušovce pozemku CKN 1194/1, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 170 m2 a CKN 1194/2  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 86 m2 zapísanej na LV 1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 58/2005 ( vyhotoveného Geodézia SPIŠ, Ing. 

NOVÁK František, dňa 28.10.2005 a overeným Správou katastra Spišská Nová Ves dňa 

11.11.2005), ako prípad osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ivany Klempárovej, rod. 

Kokyovej, nar. 29.3.1979  bytom Za Tehelňou 206/4, 053 21 Markušovce za cenu 3,32 €/ m2. 
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Dôvodom osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou 

stavbou domu. Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: Na katastri k zmene vlastníctva zatiaľ nedošlo. 

 

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: 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. 

Stav plnenia: Zmluva bola uzavretá 23. 5.2017. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení, čo 

bolo 6. 6. 2017. Zmluva bola odovzdaná k prevodu na kataster. 

 

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. 
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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. Pán Kopnický na výzvy nereaguje. 

 

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: Po zrušení predchádzajúceho uznesenia bola vypracovaná druhá žiadosť, ktorá 

bola OZ doručená k materiálom na prerokovanie rozpočtu k OZ konanému 30.5.2017 a 6. 6. 

2017. Druhá žiadosť bola podľa materiálu odoslaná ešte v ten deň pred rokovaním OZ, t.j. 

18.4.2019 o 11.09 hod., a skôr, ako boli finančné prostriedky na MŠ vo zvýšenej sume 

schválené OZ. K schváleniu došlo až 6. 6. 2017 pri 2. zmene rozpočtu obce Markušovce.      

V žiadosti sú značné nezrovnalosti týkajúce sa predmetu-raz sa jedná o novostavbu a raz 

o nadstavbu a nesedia počty zamestnancov, čo je dôležitý údaj pre budúce zostavenie 

rozpočtu, nakoľko MŠ je originálnou kompetenciou hradenou z podielových daní a iných 

vlastných daní a poplatkov. Za nejasné v žiadosti považujem právnu formu budúcej 

novostavby. Do budúcnosti neodporúčam prijímať uznesenia, ktoré nie sú jasné a vopred 

prerokované. Zo žiadneho materiálu sa nedá zistiť, ako sme sa dopracovali k výške 235.000,- 

Eur a ktoré výdavky sú relevantné, a kto o tom rozhodne . 

 

Uznesenie č. 223/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 4/2016 z rozpočtu Obce Markušovce na 

organizovanie súťaže pre Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová 

Ves/Gelnica, Odborárov 24, 052 01 Spišská Nová Ves vo výške 100,- Eur. 

Stav plnenia: Uznesenie je splnené.. Zmluva  o poskytnutí dotácie bola podpísaná 15. 5. 

2017.  K zverejneniu na internetovej stránke došlo dňa 6. 6. 2017. Interné číslo zmluvy 

068/2017. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení. Finančné prostriedky boli zaslané z účtu 

obce dňa 13. 6. 2017. 

  

Uznesenie č. 225/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 4/2016 z rozpočtu Obce Markušovce na 

záujmové vzdelávanie pre Centrum voľného času Adam, hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová 

Ves vo výške 1 080,- Eur na 18 detí v hodnote 60,- Eur na dieťa podľa priloženého zoznamu. 

Stav plnenia: Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná CVČ Adam 

obcou 5. 5. 2017 a obcou Markušovce 11. 5. 2017. K zverejneniu na internetovej stránke 

došlo dňa 6. 6. 2017 / interné číslo zmluvy/067/2017. Účinnosť nadobudla deň po zverejnení.  

Finančné prostriedky boli zaslané z účtu obce dňa 13. 6. 2017. 



  16. správa o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

5 

 

 . 

  

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 

Oprávnený povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. Všetky 

správne poplatky súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí oprávnený.  

Stav plnenia: ŽSR bol zaslaný návrh ohľadom ceny vecného bremena. Zatiaľ sa neozvali. 

 

OZ konané 30. 5. 2017: 

 

Uznesenie č. 230/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 – zmenu rozpočtu ZŠsMŠ 

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

doplnení niektorých zákonov 

 

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

podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c). 

 

Bežné príjmy 

ZŠ – nenormatívny finančné prostriedky                        + 1 001,00 € 

ZS – nevyčerpaný transfer r. 2016                                  + 13 849,55 € 

 

Bežné výdavky 

ZŠ – nenormatívny finančné prostriedky                       - 1 001,00 € 

ZS – nevyčerpaný transfer r. 2016                                 - 13 849,00 € 

Stav plnenia: uvedené uznesenie  čiastočne nahrádilo uznesenie č. 229/2017, ktorého výkon 

bol starostom obce pozastavený. Starosta obce nepodpísal v lehote 10 dní v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb ani dané uznesenie. Dané uznesenie bolo opätovne 

potvrdené na rokovaní OZ dňa 6. 6. 2017, čím sa stáva platným aj bez podpisu starostu obce. 

Číslovanie nových uznesení v čase písania správy ešte nebolo zverejnené.  

 

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          



  16. správa o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

6 

 

/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 majetkoprávne vysporiadanie pozemku, pod nelegálnou 

stavbou domu. 

Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 

Stav plnenia: K uzatvoreniu zmluvy zatiaľ nedošlo z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov na strane kupujúcich. 

 

Uznesenie č. 232/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 

návrh na vyradenie Dlhodobého hmotného majetku v hodnote 836,15 Eur podľa priloženého 

zoznamu.  

Stav plnenia: Majetok bol vyradený 6. 6. 2017, kedy bo vyhotovený protokol o vyradení. 

Jedná sa o vyradenie kuchynky. 

 

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: odporúčam postupovať v zmysle zákona o majetku obci č. 138/1991 § 9a,     

bod 9. 

 

Nové uznesenia prijaté na rokovaní OZ konaného 6. 6. 2017 neboli v čase písania správy ešte 

podpísané. 

 

  

 

Markušovce  13. 06. 2017 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 

 


