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     OBEC   MARKUŠOVCE, Michalská 51, MARKUŠOVCE 

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

           

 

 

         

15. 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 18. 04. 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: Pôvodne uzatvorená zmluva s p. Burákom stratila platnosť, aj účinnosť 

z dôvodu jej nezverejnenia. Nová zmluva podľa p. Rimbalovej zatiaľ nebola vyhotovená 

z dôvodu nejasnosti ceny za vykonané dielo a nedostatku financií v rozpočte v prípade sumy, 

ako bola na pôvodnej zmluve /viac ako 7.000,- Eur/. Uzatvorená nebola ani zmluva s pani 

Hudzíkovou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte. 
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OZ konané 02. 02. 2017 

 

Uznesenie č. 187/2017 
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: Žiadosť o poskytnutie dotácie bola vypracovaná Ing. Rimbalovou a zaslaná  

6. 2. 2017 na Ministerstvo dopravy a výstavby. Po opätovnom overení u pani Rimbalovej  dňa 

11. 4. 2017, odpoveď zatiaľ nedošla. Odporúčam OcÚ preveriť danú situáciu telefonicky. 

 

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 podá starosta obce. 

 

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.  

 

 

 

Uznesenie č. 191/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-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 obce a platným Programom rozvoja 

obce, 

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



  15. správa o kontrole uznesení OZ 

 

 

 

3 

 

- 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 bolo zrušené uznesením č. 220/2017 dňa 18. 4. 2017. 

 

 

OZ konané 02. 03. 2017 

 

 

Uznesenie č. 211/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje:  
zámer výstavby verejnoprospešnej stavby Novostavba materskej školy v Obci  Markušovce, 

ktorá bude umiestnená na parcelách č. CKN 1800 zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 

m2  a  CKN 1801/22 ostatné plochy o výmere  894 m2, odčlenených z pozemku parcela CKN 

1801/1 o výmere 4133 m2. Obec Markušovce so sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce je 

investorom stavby a zároveň potvrdzuje, že v najbližších zmenách ÚPN Obce Markušovce 

bude hore uvedená stavba zahrnutá. 

Stav plnenia: Zmluva na vypracovanie územného plánu zatiaľ nie je vypracovaná.  

 

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. 

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: Zmluva o prevode majetku bola uzatvorená 19. 4. 2017. Manželia Tomkoví  

19. 4. 2017 zaplatili za pozemky sumu 168,69 Eur. K prevodu na katastri zatiaľ nedošlo. 
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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 dosiaľ uzavretá nebola. Manželia Kalejoví sa ani po výzve nedostavili 

k úhrade za daný pozemok a k podpisu zmluvy. 

 

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. Pán Kopnický za pozemok ešte 

neuhradil. 

  

Uznesenie č. 216/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje:        
pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92430/1 – trvalé 

trávne porasty o celkovej výmere 7765 m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. 

Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 9/2017 (vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom 

GEONET, dňa 23.1.2017 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor, dňa 30.1.2017), novovytvorené parcely CKN 369/33 o výmere 207 m2, druh pozemku 

zastavané plochy v podiele 1/1 a CKN 369/34  o výmere 51 m2, zastavané plochy v podiele 

1/1, ako prípad osobitného zreteľa do bezpodielového vlastníctva Mareka Pechu trvale bytom 

Jareček č. 105/57, 053 21 Markušovce a manželky Jaroslavy Pechovej rod. Horváthovej 

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

Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou 

stavbou domu.   
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Stav plnenia:    Zámer bol pripravený a zverejnený na obecnej výveske a internetovej stránke 

obce dňa 22. 3. 2017. Lehota 15 dní, po ktorej možno prevod OZ schváliť, uplynula 6.4.2017, 

po uvedenej lehote môže OZ schváliť prevod majetku ako prípad osobitného zreteľa 3/5 

väčšinou.Odporúčam opätovne potvrdiť na najbližšom OZ. 

 

 

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: Uvedeným uznesení bolo zrušené uznesenie č. 191/2017, ktorým boli 

schválené neoprávnené výdavky vo výške 45.000,- Eur. Novým uznesením došlo k nárastu 

neoprávnených výdavkov, ktoré nie sú kryté v rozpočte obce na rok 2017, ani neskôr. 

Uvedené uznesenie nie je v súlade so schváleným rozpočtom prijatých 2. 2. 2017, nakoľko   

na  škôlku bolo vyčlenených 455.000,- Eur, z toho 5 % spoluúčasť oprávnených výdavkov     

v sume 22 750,- Eur, neoprávnené výdavky 0.  Na základe skôr vykonanej kontroly žiadosť 

bola podaná na vyššiu sumu, ako je naplánované v rozpočte, čím došlo k porušeniu finančnej 

disciplíny  a prekročeniu právomoci starostu obce. Finančná operácia ako právny úkon sa 

nemala vôbec uskutočniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na daný účel                           

v rozpočte. Podľa informácii na poslednom obecnom zastupiteľstve projektová dokumentácia 

na materskú škôlku bola bez oprávnenia starostu vypracovaná na sumu viac ako 800.000,- 

Eur, čo je opäť v rozpore so schváleným rozpočtom a platným uznesením č. 116/2016          

zo 17. 03. 2016, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo prípravu projektovej dokumentácie 

pre výstavbu materskej školy v lokalite Jareček s kapacitou 70 detí v hodnote stavebných prác 

do 455.000,- Eur a ktoré je platné. Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, 

zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy spájajú s týmto prejavom 

/§34 Občianskeho zákonníka/. V prípade schválenia žiadosti podľa § 19, odst. 5 zákona          

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, subjekt verejnej správy/teda aj naša obec/ nie je 

oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 

zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky        

z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. 

Z dôvodu nejasnosti informácii, či uvedená škôlka má stať 800.000,- Eur alebo viac ako 1.000 

000,- Eur /v projekte nie je podľa projektanta rozpočtovaná suma kuchyne/ odporúčam OZ 

venovať tejto téme zvýšenú pozornosť a zvážiť tieto aj ostatné kapitálové výdavky a ich 

úpravu a tiež si ujasniť priority obce v investičnej oblasti-po kontrole plnenia rozpočtu           

k 31.3..2017, ktorý odporúčam dať do programu OZ ako samostatný bod pred zmenou 

rozpočtu. 
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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 v plnení. O schválení žiadosti bol územný výbor Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Spišská Nová Ves/Gelnica informovaný listom 20. 4. 2017. Zmluva           

k podpisu o poskytnutí dotácia bola zaslaná 4. 5. 2017.  

 

Uznesenie č. 224/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

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

altánku pre Slovenský rybársky zväz Spišská Nová Ves, ul. Hviezdoslavova 17, 052 01 

Spišská Nová Ves. 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 20. 4.2017. Uznesenie je možné opätovne potvrdiť trojpätinovou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov v lehote 2 mesiacov. 

 

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 v plnení. O schválení žiadosti bolo Centrum voľného času Adam 

Spišská Nová Ves informované listom 20. 4. 2017. Zmluva k podpisu o poskytnutí dotácia 

bola zaslaná 4. 5. 2017.  

 

Uznesenie č. 226/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

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

vypravenia mimoriadneho vlaku do Obce a propagáciu Obce Markušovce pre Detskú 

železnicu Košice, o.z., Aténska 15, 040 13 Košice. 

Stav plnenia: Žiadosť vola zamietnutá na základe odporúčania obecného úradu z dôvodu 

nedostatku času na uzatvorenie zmluvy. List o zamietnutí bol zaslaný 20. 4. 2017. 

 

Uznesenie č. 227/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

schvaľuje 
uzavretie zmluvy o spolupráci pri odchytení a umiestnení túlavých psov s Občianským 

združením Útulok šťastný psík, zastúpený p. Silviou Valkošákovou, trvale bytom Matejovce 

nad Hornádom 147, IČO: 42110173. 

Stav plnenia: Zmluva bola podpísaná 26. 4. 2017 a poskytnutá na zverejnenie p. Galkovej.  

Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení. V čase kontroly zmluva ešte nebola 

zverejnená,  zamestnankyňa OcÚ ju mala pripravenú na zverejnenie /5.5.2017/ 
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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: Na návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena so sumou schválenou OZ. 

sa pracuje. 

 

Uznesenie č. 229/2017  
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 – zmenu rozpočtu ZšsMŠ 

 

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 € 

Bežné výdavky  
ZŠ – nenormatívny finančné prostriedky                        - 1 001,00 €  

 

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

Bežné výdavky  
Originálne kompetencie /na opravu strechy MŠ/            + 28 000,- € 

 

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

Zb. o obecnom zriadení dňa 20. 4.2017. Uznesenie je možné opätovne potvrdiť trojpätinovou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov v lehote 2 mesiacov. Odporúčam opätovne potvrdiť na 

najbližšom OZ. 

 

 

Markušovce  05. 05. 2017 

Vyhotovil: Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 


