
Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 19.  apríla 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
Prítomní: 
Starosta: Michal Čuchran  
Zástupca starostu: Ing. Iveta Dutková 
Poslanci:  Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Monika Hodnická, František 

Kalafut,  Ing. Radovan Rimbala,  Peter Tarbaj (prišiel neskôr)  
Ďalší prítomní:  Františka Šteinerová, - hlavná kontrolórka 
 Anna Galková – zapisovateľka 
Neprítomní:  Bc. Miriama Farkalinová, Mgr. Lukáš Klučár, Michal Kozák,  
Začiatok:  16.00 hod. 
Koniec:     19.55 hod.  
 
Bod č. 1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.  
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. 
Ing. Iveta Dutková navrhla doplniť program rokovania o body: 

15A. Odvolanie člena Rady školy v Špeciálne základnej škole v Markušovciach 
15B. Schválenie štvrtého člena Rady školy v Základnej škole s materskou školou 

Alžbeta Franková a hlavná kontrolórka upozornila, že toto zasadnutie je v poradí piate 
a predchádzajúce zasadnutie, ktoré je vedené ako 1. mimoriadne, bolo štvrté.   
Poslanci nemali ďalšie návrhy na pozmenenie a doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať za 
prednesený  a doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesení 
4. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 48 (Požiarna zbrojnica) 
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora 
6. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
7. Odpredaj prebytočného majetku obce 
8. Prevod správy hnuteľného majetku pre ZŠsMŠ – Prístroj na úpravu vody 
9. Prevod správy hnuteľného majetku pre ZŠsMŠ  
10. Projekt II. šanca – vysporiadanie zostatku na účte 378-1-10 
11. Návrh na vyradenie požiarneho vozidla CAS 25/RTO 
12. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 
13. Schválenie nákupu nakladacej lyžice na zemný stroj KOMATSU 
14. Odvolanie voči vyúčtovaniu nájomného 
15. Žiadosť o prenájom objektu bývalého pohostinstva – Odorínska cesta 
15A. Odvolanie člena Rady školy v Špeciálne základnej škole v Markušovciach 
15B. Schválenie štvrtého člena Rady školy v Základnej škole s materskou školou 
16. Interpelácie poslancov 
17. Diskusia 
18. Návrh na uznesenie 
19. Záver 

 
Hlasovanie č. 1: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0 
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Bod č. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Radovan Rimbala, František 
Kalafut, Mgr. Monika Hodnická  
Hlasovanie č. 2: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Za overovateľov zápisnice určil Alžbetu Frankovú, Ing. Ivetu Dutkovú. 
 
 
Bod č. 3. Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 30  – OZ odporúča pokračovať v súdnom spore s firmou FORMAT prostredníctvom 
advokátskej kancelárie JUDr. Marcel Mašan s.r.o. – v plnení. 
Uznesenie č. 31  – OZ schvaľuje prípravu podmienok na prenájom prevádzky Klubového zariadenia 
Požiarnej zbrojnice – v plnení. 
Uznesenie č. 35 – OZ schvaľuje zakúpenie 5 ks kníh Baníctvo mesta Spišská Nová Ves a okolia – 
splnené.  Knihy boli zakúpené dňa 31.3.2011 
Uznesenie č. 37 – hlavnej kontrolórke v spolupráci s účtovníčkou Obecného úradu pripraviť podklady 
a vyúčtovať PHM za súkromne jazdy v roku 2008 bývalému starostovi a následne pripraviť a zaslať list 
s výzvou na zaplatenie – splnené. List a faktúra boli zaslané dňa 12.4.2011 
Uznesenie č. 42 – vypracovať VZN o financovaní materskej školy, školského klubu a školskej jedálne – 
v platnosti.  
Uznesenie č. 46 - prípad osobitného zreteľa na prenájom nebytových priestorov prevádzky Klubového 
zariadenia Požiarnej zbrojnice – v platnosti.  

 
 

Bod č. 4. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 48 (Požiarna zbrojnica) 
 
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL Peter Tarbaj                                                                                                   
 
Starosta obce predniesol návrh určiť prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove 
súp.č. 48 na ul. Odorínska cesta 19, v kat. území obce Markušovce, o celkovej výmere 160,54 m2 
podlahovej plochy pre p. Katarínu Babikovú, bytom Markušovce, na účely poskytovania kultúrno-
spoločenských potrieb občanov obce Markušovce a potrieb spoločenských organizácií v obci 
Markušovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že prevádzka je pre obec nerentabilná a budúci 
nájomca bude obmedzený požiadavkami obce 
 
Obsahom zmluvy bude záväzok nájomcu  
- poskytovať priestory pre účely obce Markušovce a spoločenské organizácie, ktoré majú sídlo 

v obci Markušovce (napr. športové oddiely, urbariáty, klub dôchodcov a pod.) bezplatne, ak ide 
o poskytnutie priestorov na schôdzkovú činnosť a na čas kratší ako 3 hodiny a to v čase do 18.00 
hod.  

- zamedziť vstupu do prenajatých priestorov osobám podnapitým, so znečisteným odevom a pod. 
- vo všetkých priestoroch bude platiť zákaz fajčenia, 

Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Starosta požiadal poslancov o predloženie návrhov na výšku nájomného 
Alžbeta Franková a Mgr. Monika Hodnická navrhla: 600 €/rok 
Starosta navrhol 360 €/rok 
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Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL Michal Gurčík 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu poslancov, aby nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 48 na ul. 
Odorínska cesta 19, Markušovce, bol vo výške 600 €/rok 
Hlasovanie č. 4: Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL  Michal Gurčík 
 
Starosta predložil návrh uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Obcou Markušovce 
a budúcim nájomcom Katarínou Babikovou, IČO 43538240 so sídlom SNP, Markušovce na nájom 
nebytových priestorov v stavbe súp.č. 48, stojacej na parcele č. KNC 305/5, k.ú. Markušovce, na ul. 
Odorínska cesta 19 v Markušovciach o spoločnej výmere 160,54 m2, podlahovej plochy a vybavenia 
prevádzky na dobu neurčitú  za nájomné 600 €/rok od 1.5.2011. 
Hlasovanie č. 5: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Starosta predložil ďalší návrh, schváliť zrušenie prevádzky Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice, 
Odorínska cesta 19, Markušovce k 30.4.2011. 
Hlasovanie č. 6: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 5. Prerokovanie upozornenia prokurátora 
Starosta informoval poslancov s obsahom upozornenia prokurátora, v ktorom na základe previerky 
stavu zákonnosti v postupe obci a miest pri dodržiavaní niektorých ustanovení zák. č. 7/2010 Z.z. 
o ochrane pred povodňami a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
bolo zistené, že obec Markušovce má prijatý povodňový plán záchranných prác, avšak jeho súčasťou 
nie sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých 
stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a nemá k tomu 
prijaté všeobecne záväzné nariadenie a taktiež bolo zistené, že obec neupravila v zmysle § 30d zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rokovací poriadok v súlade s § 12 ods. 
1 až 6 tohto zákona v lehote do 30.9.2010. 
Uviedol, že na návrhu zmeny rokovacieho poriadku sa pracuje a bude predložený na rokovanie 
obecného zastupiteľstva. 
Starosta navrhol prijať uznesenie, že Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce prerokovalo 
upozornenie Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vo veci porušenia zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povodňami a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Bod č. 6. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia poslancom bol doručený v materiáloch na rokovanie a tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Zverejnený bol v zákonom stanovenej lehote od 28.3.2011 do 5.4.2011. 
V určenej lehote neboli k návrhu uplatnené pripomienky.  
Zo strany poslancov k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli žiadne 
pozmeňujúce návrhy.  
Starosta dal hlasovať o návrhu schváliť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Markušovce č. 1/2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. 
Hlasovanie č. 7: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 

 
Bod č. 7. Odpredaj prebytočného majetku obce 
Starosta predložil poslancom návrh na priamy predaj pre potreby obecného úradu nevyužiteľnej 
počítačovej zostavy iMac 24“ s výkonnou grafikou a klávesnice Apple Wired SL.  
Informoval, že dňa 7.10.2009 bola do majetku obce obstaraná počítačová zostava iMac 24“ za  
1913,92 € a 12.10.2009 bola zakúpená bezdrôtová Klávesnica Apple Keyboard Wired SL za cenu 60 €, 
ktorá je využiteľná len s touto PC zostavou. Zostava obsahuje kompletný vysoko výkonný počítač a 
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výkonnú grafiku. Obecný úrad tento počítač nevyužíva a vzhľadom na jeho výkon je pre potreby 
obecného úradu nadštandartný a nevyužiteľný.  
Hlavná kontrolórka – jedná s o hnuteľný majetok a zákon o majetku obci nám neukladá predaj 
priamym predajom. 
Starosta predložil návrh na schválenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce Markušovce: 
počítačovej zostavy iMac 24“ 3.06GHz 2GB/500GB*/GeForce/, 2GB RAM pre iMac, Apple iWork 08, 
Parallels Desktop 4.0 + Windows XP Home OEM vrátane klávesnice Apple Keyboard Wired SL za cenu 
minimálne 850 € priamym predajom  
Hlasovanie č. 8: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 

 
Bod č. 8. Prevod správy hnuteľného majetku pre ZŠsMŠ – Prístroj na úpravu vody 
Starosta informoval, že z dôvodu nevyužívania a prebytočnosti prístroja na úpravu vody FS 
AQUATROR CHARM, ktorý obec nadobudla obstaraním 2.12.2008 od  spoločnosti MARLUS Group 
s.r.o. za obstarávaciu cenu 1 184,23 €, navrhuje prístroj zveriť do správy ZŠsMŠ Markušovce pre 
potreby Materskej školy, kde je predpoklad lepšieho využitia pri zabezpečovaní pitného režimu detí 
v MŠ. 
Starosta dal o návrhu hlasovať 
Hlasovanie č. 9: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 

 
Bod č. 9. Prevod správy hnuteľného majetku pre ZŠsMŠ  

Starosta informoval, že obecný úrad v evidencii majetku eviduje hnuteľný majetok  
- z realizácie projektu „Projekt druhej šance“ v obstarávacej cene 1.422,59 € - Zoznam tvorí 

prílohu zápisnice  
- z realizácie stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ 

v Markušovciach“ v obstarávacej cene 5.546,16 € - Zoznam tvorí prílohu zápisnice 
 Uvedený majetok sa nachádza v objekte školy a je využívaný Základnou školou s materskou školou  
v Markušovciach. 
Starosta navrhol hnuteľný majetok zveriť do správy Základnej školy s materskou školou. Poslanci iný 
návrh nepredložili. Starosta dal o návrhu hlasovať 
Hlasovanie č. 10: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 

 
Bod č. 10. Projekt II. šanca – vysporiadanie zostatku na účte 378-1-10 
Starosta podal informáciu, že Projekt – Program druhej šance mal v roku 2009 ukončenú kontrolu 
prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje Najvyšším kontrolným 
úradom Slovenskej republiky. Po kontrole NKÚ boli uznané oprávnené výdavky  vo výške 16 545,59 
EUR ktoré v priebehu júla a augusta 2009 boli pripísané na účet obce. Pôvodne sa však na základe 
výsledkov  finančnej kontroly  uskutočnenej v roku 2007 počítalo s uznanými oprávnenými výdavkami 
vo výške 27 283,22 EUR. Rozdiel vo výške 10 737,63 EUR už nie je možné žiadať od riadiaceho orgánu 
SORO – MŠ SR. 
Starosta navrhol zostatok na účte 378-1-10 vo výške 10 737,63 EUR vysporiadať odpísaním – 

preúčtovaním na účet 546. Poslanci iný návrh nepredložili. Starosta dal o návrhu hlasovať: 
Hlasovanie č. 11: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
 
Bod č. 11. Návrh na vyradenie požiarneho vozidla CAS 25/RTO 

Starosta informoval, že približne pred 10 rokmi sme nadobudli od ŽB vozidlo CAS 25/RTO. 
Uvedené vozidlo je v zlom technickom stave, že jeho prevádzka je nehospodárna (poistenie, 
náhradné diely, údržba, vysoká spotreba PHM) využíva sa veľmi málo. Je prebytočné. Vozový 
park požiarnej techniky bol v roku 2010 doplnený o vozidlo IVECO. Navrhol vozidlo 
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zlikvidovať zošrotovaním. Za časť získaných peňazí by sme nakúpili špeciálne hadice určené 
na hasičské preteky. 
Starosta dal o návrhu hlasovať 
Hlasovanie č. 12: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 

 
Bod č. 12. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 
Starosta podal informáciu, že v období od  7.2. do 23.2.2011 v o  Obecnej knižnici v Markušovciach 
bola vykonaná plánovaná revízia celého knižničného fondu, ktorá bola uskutočnená v zmysle zákona 
č. 183/2000 Z.z. a podľa vyhlášky MV SR č. 421/2003 Z.z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie, 
vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach. 
Revíziou bol zistený medzi evidovaným stavom knižničných jednotiek a skutočným stavom rozdiel 
štyroch kníh v hodnote 10,27 €, zoznam tvorí prílohu zápisnice. 
V súlade s metodickým usmernením Spišskej knižnice, je pre knižničnú činnosť prípustná strata 
z celkového počtu výpožičiek od poslednej revízie. Posledná revízia knižničného fondu bola vykonaná 
1.12.2004. V období od roku 2005 do roku 2010 bolo uskutočnených 7271 výpožičiek. 
Starosta navrhol knihy vyradiť a dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie č. 13: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
 
Bod č. 13. Schválenie nákupu nakladacej lyžice na zemný stroj KOMATSU 
Starosta informoval poslancov, že obecný úrad zabezpečuje vo vlastnej réžii rôzne zemné práce a že 
je potrebné vybaviť zemný stroj KOMATSU prídavným zariadením „Nakladacou lyžicou 900 mm“, 
Predpokladaná obstarávacia cena je 900 €. 
Hlavná kontrolórka – sme v rozpočtovom provizóriu. Nové veci by sa nemali kupovať.  
Starosta dal hlasovať o návrhu na zakúpenie nakladacej lyžice 900 mm. 
Hlasovanie č. 14: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 14. Odvolanie voči vyúčtovaniu nájomného 
Poslanci v materiáloch na zasadnutie dostali list – odvolanie voči vyúčtovaniu nájomného MUDr. 
Hrebenárovej Beáty, v ktorom žiada o prehodnotenie nájomného a odpustenie nedoplatku vo výške 
548,82 €.  MUDr. Hrebenárová, ako dôvod na odvolanie voči plateniu nájomného a vyúčtovania 
udáva, že priestory využíva len 1x do týždňa .  
Alžbeta Franková – urobila som si prieskum a zistila, som, že niektoré okolité obce majú nájmy vyššie. 
Priestory ambulancie sú využívané denne zdravotnou sestrou. Nevidím opodstatnenie tejto žiadosti. 
Starosta dal hlasovať, kto je za zamietnutie odvolania MUDr. Hrebenárovej voči vyúčtovaniu 
nájomného. 
Hlasovanie č. 15: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 

 
Bod č. 15. Žiadosť o prenájom objektu bývalého pohostinstva – Odorínska cesta 
V budove na Odorínskej ceste 26 bolo niekedy pohostinstvo. K týmto priestorom obec unáhlene dala 
nájomcovi výpoveď. Teraz je to prázdne a nevyužívane. Budovu v tejto časti začínajú výtržníci 
devastovať a rozbíjať. P. Zdeno Pecha, ktorý má obchod v osade požiadal o prenájom týchto 
priestorov, je ochotný v týchto priestoroch prevádzkovať pohostinstvo s krátkou výpovednou 
lehotou.. 
Alžbeta Franková – ako je to s projektom na komunitné centrum 
Starosta – t.č. je všetko pozastavené, kým nedokončime rozbehnuté projekty, do nových sa 
nepustíme. Nie sú prostriedky na spolufinancovanie. 
Starosta dal hlasovať, kto je za prenájom časti objektu komunitného centra na Odorínskej ceste 26  - 
pohostinstva, formou priameho prenájmu, za podmienok ktoré mal posledný nájomca   
Hlasovanie č. 16: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
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Bod č. 15A Odvolanie člena Rady školy v Špeciálne základnej škole v Markušovciach 
Starosta informoval, že v zmysle § 25 bod 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve obec nedeleguje zástupcu do rady školy ak zriaďovateľom školy je 
samosprávny kraj alebo krajský školský úrad. Navrhol zrušiť uznesenie č. 23/2011 z 3.2.2011, ktorým 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce schválilo za člena Rady školy v Špeciálnej základnej škole 
v Markušovciach Bc. Miriamu Farklinovú 
Hlasovanie č. 17: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 15B Schválenie štvrtého člena Rady školy v Základnej škole s materskou školou 
Starosta informoval poslancov, že zriaďovateľ do rady školy deleguje štyroch zástupcov. Nakoľko 
obec delegovala do rady školy v Základnej škole s materskou školou delegovala troch členov navrhol 
delegovať  za štvrtého člena Bc. Miriamu Farkalinovú. 
Hlasovanie č. 18: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
 
Bod č. 16. Interpelácie poslancov 
o František Kalafut – p. Nadežda Mikolajová sa sťažuje, že v blízkosti ich pozemku je neporiadok, 
skládka odpadu, je tam cítiť smrad, aby sme sa tam šli pozrieť a žiada odpad vypratať. 
Starosta – áno viem, dnes p. Gregor Mikolaj v tejto veci doručil obecnému úradu list. Tento problém 
sa opakuje z roka na rok.  S obyvateľmi v Jarečku je problém. Devastujú, ničia a rozkrádajú čo vidia, 
Dnes rozbili ČOV, zobrali plot, rozbili okná, zapchávajú kanály, zasypávajú túto časť odpadmi.  Asi 
pred mesiacom sme obmedzili prívod vody na výtokovom stojane, ktorý doposial bol otvorený na 
plný tlak 24 hod. denne. Vodu sme nechali tiecť pomaly. Zavarili sme ventil a asi po dvoch týždňoch 
to odbili a pustili vodu znova na plný tlak. Opäť sme obmedzili prívod vody a zavarili sme ventil. Ak to 
znova rozbijú, zastavíme vodu celkom. 
Franková – je tam nejaký výpust alebo kanál a keď sa to upchá vyteká odpad z kanalizácie   
Starosta - Na problém na ktorý poukazuje p. Mikolajova sa samozrejme pozrieme. 
o  Alžbeta Franková – keď otvoríme web stránku obce je tam informácia stará 3 roky a treba 
zverejniť zmluvy. 
starosta – budeme to riešiť 
o Mgr. Monika Hodnická -  na komisii pre kultúru a šport sme prejednávali zlý stav značenia 
a prístupu na Markušovský skalný hríb. K tomuto problému som sa informovala na správe národného 
parku a životnom prostredí. Podľa informácie z Obvodného úradu životného prostredia pripravuje sa  
revízia Skalného hríbu a Markušovských stien. Rada by som sa tejto revízie zúčastnila.  
Starosta – niekedy turistický oddiel zo Spišskej Novej Vsi udržiaval turistické chodníky, stĺpiky 
a značky.  Existovali rôzne spoločenské organizácie, ktoré sa venovali takýmto aktivitám.  
Je možné zorganizovať brigádu. Iniciatíve sa medze nekladú. Treba podchytiť zanietencov, ktorí by 
boli ochotní venovať svoj čas tejto činnosti. 
o  Michal Gurčík – na autobusovej zastávke za podjazdom a po bočných chodníkoch mimo hlavnej 
cesty je množstvo odpadkov, papierov. Navrhol, aby pracovníci na aktivačných prácach čistili aj 
priestranstva mimo hlavných ciest. 
o  Alžbeta Franková – dá sa urobiť prehľad koľko ľudí v hornej časti obce na  je nenapojených na 
kanalizáciu a vodovod? Je možné uplatniť voči tým čo nie sú pripojení a nemôžu sa preukázať 
odvozom odpadu sankcie?. 
Starosta – prehľad je možné urobiť. Dá sa uplatniť zákon, občania, ktorí sa na kanál môžu napojiť 
majú povinnosť sa napojiť na kanalizáciu. 
o Alžbeta Franková - aký je stav s prípravou výstavby kanalizácie v dolnej časti obce. 
Starosta – príprava kanalizácie v dolnej časti obce je na mŕtvom bode. Nie všetci občania podpísali 
súhlas na vybudovanie kanalizačného zberača k ČOV cez súkromne pozemky. Projekt mal byť 
urobený cez verejné priestranstva a nie cez súkromné pozemky. 
Michal Gurčík –  treba vyžiadať od občanov vydokladovanie spôsobu likvidácie odpadových vôd.  
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o  Alžbeta Franková – Je zákaz vypaľovania trávy a spaľovania zbytkov zo záhrad, občania tento 
zákaz nerešpektujú. Dymom obťažuju susedov. Čo sa dá s týmto robiť.   Ako sa to sankcionuje. 
Starosta – anonymne oznámenia sa riešiť nedajú. Je potrebné písomne oznámiť nezákonné konanie – 
spaľovanie, mať na to svedka a oznamovateľ sa musí zúčastniť priestupkového konania. 
o Peter Tarbaj – po cintoríne najmä vo večerných hodinách behajú deti a mládež. Nie je možné ich 
odtiaľ vyhnať. Obraňujú sa, že nie je zakázané po cintoríne sa pohybovať. Cintorín by bolo dobré 
v noci zamykať. 
Starosta – zvoláme stavebnú komisiu a prejdeme si možnosti, ako uzavrieť priestor cintorína a domu 
smútku. 
o Mgr. Monika Hodnická – komisia pre kultúru a šport zasadala dvakrát. Je potrebné informovať 
Obecné zastupiteľstvo o rokovaní a záveroch komisie?  
Starosta – ak zvážite, že je potrebné informácie z komisie preniesť na poslancov informáciu môžete 
podať. 
 
Nikto sa do interpelácie neprihlásil, starosta ukončil interpelácia 
 
Bod č. 17. Diskusia 
o Starosta informoval poslancov o žiadosti o súhlas na spolufinancovanie projektu, ktorú doručila  
dňa 18.4.2011 Základná škola s materskou školou Obci Markušovce na prerokovanie v Obecnom 
zastupiteľstve.  
V žiadosti ZŠsMŠ informuje, že pre základné školy vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 31.3.2011 výzvu na predkladanie žiadosti no nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len NFP) pre operačný program Vzdelávanie pod názvom Inovovanie obsahu a metód 
vzdelávania pre základné školy. Škola má záujem o podanie žiadosti o NFP. V prípade schválenia 
žiadosti o NFP by realizácia projektu prebiehala v rokoch 2012-2014, jeho predpokladaná výška 350 
tis. EUR, pričom predpokladané spolufinancovanie zo strany obce by predstavovalo 17,5 tis. EUR. 
Termín predloženia žiadosti o NFP je do 31.5.2011. 
Starosta ďalej konštatoval, že vybavenie školy je veľmi dobré, najmä výpočtovou technikou. Ak sa 
bude realizovať prístavba školy, novovytvorené triedy budú vybavené v rámci projektu. 
V tomto období sa začína realizovať projekt rekonštrukcie Zdravotného strediska. Nevieme, či 
budeme mať na spolufinancovanie projektu a na práce naviac, ktoré neboli zahrnuté do projektu 
a tieto bude musieť hradiť obec z rozpočtu obce. 
Starosta –  pokiaľ škola chce intereaktivne tabule, nemyslím si, že na to treba 350 tis. € 
Ing. Iveta Dutková – konštatovala, že škola je kvalitne vybavená informačnou technikou. 
Mgr. Monika Hodnická –  som proti schváleniu spolufinancovania projektu. Škola je kvalitne a na 
úrovni vybavená. Nech sa prestane investovať len do materiálneho nech sa viac pracuje so žiakom.   
Hlavná kontrolórka – využívam poradný hlas. Jednoznačne nie. V škole bežalo viacero projektov, nie 
je tam transparentnosť, výdavky zo strany obce na školu sa každoročne zvyšujú. 
Starosta – s realizáciou projektov je toľko práce, že neostáva čas na pedagogickú činnosť. 
Hlavná kontrolórka -  škola nech sa uchádza o granty, kde nie potrebná spoluúčasť. 
Michal Gurčík – kto je zodpovedný za rozdiely zistené kontrolou na projekt Rekonštrukcia Základnej 
školy. Nie je za to zodpovedná firma, ktorá stavbu realizovala? 
Starosta – budeme si uplatňovať nárok u stavebnej firmy. 
Starosta dal hlasovať: Kto je za udelenie súhlasu na spolufinancovanie projektu v rámci operačného 
programu Vzdelávanie pod názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy 
Hlasovanie č. 19: Prítomní 8, Za 0, Proti 6, Zdržal sa 2 
 
 
o Starosta dal návrh, aby poslanci zaviazali hlavnú kontrolórku vykonaním kontroly faktúr a prác 
z rozpočtu školy a tiež, aby škola vydokladovala likvidáciu železa, parkiet, latenia. 
Hlasovanie č. 20: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
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o Starosta informoval poslancov o podaných žiadostiach na majetko-právne vysporiadanie 
pozemkov.  
�  
- P. Anton Pecha žiada, aby obec odkúpila pozemok CKN 1190/1 a CKN 1190/2 v k.ú. obce 
Markušovce. Cez uvedené parcely vedú inžinierske siete (vodovod, cesta) 
- P. Tomáš Kotlár a manž. Silvia rod. Pechová (dcéra p. Antona Pechu) požiadali o odkúpenie 
novovytvorenej parcely CKN2357/3    z časti parciel EKN 2311 a 2313,podľa GP 76/2010. 
- Starosta vysvetlil, že Obecné zastupiteľstvo 26.8.2010 uznesením č. 259 schválilo zámenu pozemkov 
1190/1 a 1190/2 za novovytvorený pozemok z časti parciel EKN 2311 a EKN 2313 pre p. Antona 
Pechu. Toto uznesenie je bezpredmetné, nakoľko o novovytvorený pozemok má záujem dcéra p. 
Antona Pechu. 
P. Darina Tomková žiada o odkúpenie pozemku KNC 2357/4 podľa GP 78/2010  o výmere 485 m2 
Starosta ďalej konštatoval, že k odpredaju novovytvorenej parcely 2357/3 a 2357/4  prichádza do 
úvahy priamy predaj, ku ktorému obec musí zabezpečiť určenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
(znalecký posudok).  
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby obec dala ohodnotiť pozemky, ktoré chce odkúpiť Darina 
Pechová a Tomáš Kotlár s manž. 
Hlasovanie č. 21: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenie č. 259/2010 
Hlasovanie č. 22: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
�  
O dokúpenie pozemku v k.ú Markušovce, zapísanom na LV č. 1, KNC č. 1350/2 o výmere 49 m2, orná 
pôda, požiadal Mgr. Peter Laznia a manž. Miroslava rod. Janíčková. Jedná sa o pozemok ktorý sa 
nachádza medzi parcelami a je neoddeliteľný od parciel  1350/1 a 1350/3, ktoré kúpili na stavebné 
účely.  Starosta navrhol určiť prevod vlastníctva parcely KNC 1350/2 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
Hlasovanie č. 23: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
�  
O odkúpenie pozemku v k.ú. Markušovce, napísanom na LV č. 1, EKN 2855 o výmere 2303 m2 a CKN 
2855/3 o výmere 186 m2, zastavaná plocha požiadal p. Jozef Horváth, bytom Markušovce, Železničná 
533/22. Starosta informoval, že na parcela CKN 2855/3 je zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
Poslanci sa oboznámili s grafickou situáciou. 
Starosta navrhol zamietnuť žiadosť o odkúpenie časti parcely EKN 2855 stotožnenú s parcelami CKN 
2853/1, 2853/2, 2853/3 a 2853/4  
Hlasovanie č. 24: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
a navrhol odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctva obce Markušovce, a to pozemku v  k.ú. Markušovce 
parcela č. CKN 2855/3 o výmere 186 m z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy a to časti parcely EKN 2855 stotožnenej s parcelou CKN 2855/1 
Jozefovi Horváthovi, bytom Železničná 533/22. 
Hlasovanie č. 25: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
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Bod č. 18. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie predniesla: Mgr. Monika Hodnická 
 

U Z N E S E N I E  
 
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach na svojom 5. Zasadnutí konanom dňa 19.04.2011 v zmysle § 
11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  uznesením číslo: 
 
 
 
číslo 47/2011 

1. určuje 
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove súp.č. 48 na ul. Odorínska cesta 
19, v kat. území obce Markušovce o celkovej výmere 160,54 m2 podlahovej plochy pre p. 
Katarínu Babikovú, bytom Markušovce na účely poskytovania kultúrno-spoločenských potrieb 
občanov obce Markušovce a potrieb spoločenských organizácií v obci Markušovce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa 
mení a dopĺňa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že prevádzka je pre obec nerentabilná a budúci 
nájomca bude obmedzený požiadavkami obce. 
Obsahom zmluvy bude záväzok nájomcu  
-poskytovať priestory pre účely obce Markušovce a spoločenské organizácie, ktoré majú sídlo 

v obci Markušovce (napr. športové oddiely, urbariáty, klub dôchodcov a pod.) bezplatne, 
ak ide o poskytnutie priestorov na schôdzkovú činnosť a na čas kratší ako 3 hodiny a to 
v čase do 18.00 hod.  

-zamedziť vstupu do prenajatých priestorov osobám podnapitým, so znečisteným odevom 
a pod. 

-vo všetkých priestoroch bude platiť zákaz fajčenia. 
 

2. schvaľuje 
nájom nebytových priestorov v budove súp.č. 48 na ul. Odorínska cesta 19, Markušovce vo 
výške 600 €/rok. 

3. schvaľuje  
uzatvorenie nájomnej zmluvy, medzi prenajímateľom Obcou Markušovce a budúcim 
nájomcom Katarínou Babikovou, IČO 43538240 so sídlom SNP, Markušovce, na prenájom 
nebytových priestorov v stavbe súp.č. 48, stojacej na parcele č. KNC 305/5, k.ú. Markušovce, 
na ul. Odorínska cesta 19 v Markušovciach, o spoločnej výmere 160,54 m2 podlahovej plochy 
a vybavenia prevádzky na dobu neurčitú,  za nájomné 600 €/rok od 1.5.2011. 

 
 
číslo 48/2011 
 schvaľuje 
zrušenie prevádzky Klubového zariadenia Požiarnej zbrojnice, Odorínska cesta 19, Markušovce 
k 30.4.2011. 
 
 
číslo 49/2011 
 prerokovalo  
 
upozornenie Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vo veci porušenia zák. č. 7/2010 Z.z,. 
o ochrane pred povodňami a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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číslo 50/2011 

uznáša sa a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác. 
 
číslo 51/2011 

schvaľuje 
zámer odpredaja prebytočného majetku obce Markušovce: počítačovej zostavy iMac 24“ 3.06GHz 
2GB/500GB*/GeForce/, 2GB RAM pre iMac, Apple iWork 08, Parallels Desktop 4.0 + Windows XP 
Home OEM vrátane klávesnice Apple Keyboard Wired SL za cenu minimálne 850 € priamym 
predajom. 
 
číslo 52/2011 

schvaľuje 
zverenie hnuteľného majetku obce Markušovce: 

- Prístroj na úpravu vody FS AQUATROR CHARM, 
do správy rozpočtovej organizácie obce, Základnej škole s materskou školou Markušovce, pre potreby 
Materskej školy.  

  
číslo 53/2011 

schvaľuje 
zverenie hnuteľného majetku obce Markušovce v hodnote 6.968,75 €  podľa priloženého zoznamu, 
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia do správy rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou 
školou Markušovce. 
 
číslo 54/2011 

schvaľuje  
preúčtovanie zostatku na účte 378 – 1 – 10 Projekt II. šance vo výške 10 737,63 EUR na účet 546 – 
odpis zostatku z projektu II. šance. 
 
číslo 55/2011 

schvaľuje 
vyradenie prebytočného majetku Obce Markušovce, požiarneho motorového vozidla CAS 25/RTO 
a zošrotovaním v oprávnenej organizácií. 
 
číslo 56/2011 

schvaľuje 
vyradenie kníh z obecnej knižnice v hodnote 10,27 €. Zoznam kníh tvorí prílohu uznesenia. 
 
číslo 57/2011 

schvaľuje  
zakúpenie „Nakladacej lyžice 900 mm“ na zemný stroj KOMATSU v cene cca 900 €. 
 
číslo 58/2011 

zamieta 
odvolanie MUDr. Beaty Hrebenárovej voči vyúčtovaniu nájomného. 
 
číslo 59/2011 

schvaľuje 
prenájom časti objektu Komunitného centra, na Odorínskej ceste 26, formou priameho prenájmu, za 
podmienok prechádzajúceho nájomcu. 
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číslo 60/2011 

ruší 
uznesenie č. 23/2011 z 3.2.2011. 
 
číslo 61/2011 

schvaľuje 
člena školskej Rady v Základnej škole s Materskou školou v Markušovciach: Bc. Miriamu Farkalinovú. 
 
číslo 62/2011 

zamieta 
žiadosť Základnej školy s materskou školou o súhlas na spolufinancovanie projektu v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie pod názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre 
základné školy. 
 
číslo 63/2011 

poveruje 
hlavnú kontrolórku na vykonanie kontroly v Základnej škole s materskou školou zameranej na 
kontrolu zaplatených prác hradených z rozpočtu školy na rekonštrukciu školy a zdokladovanie 
odovzdania železného šrotu, likvidáciu parkiet a latenia z pri rekonštrukcii základnej školy. 
 
číslo 64/2011  

schvaľuje 
zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Markušovce parcely CKN 2357/4 o výmere 458 m2 
vytvorenej GP č. 78/2010, ktorý chce kúpiť Darina Tomková, bytom Jareček 10, Markušovce a CKN 
2357/3 o výmere 390 m2 vytvorenej GP č. 76/2010, ktorý chce kúpiť Tomáš Kotlár a manž. Silvia, 
bytom Jareček 10, Markušovce. 
 
číslo 65/2011 

ruší 
 uznesenie č. 259/2010 z 26.8.2010. 
 
číslo 66/2011 

schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Markušovce, a to pozemok k.ú. Markušovce parcela č. 
CKN 1350/2 o výmere 49 m2 do podielového spoluvlastníctva Mgr. Petrovi Lazniovi a manž. 
Miroslave, bytom Školská 12, Markušovce ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
pozemok je neoddeliteľný od parciel CKN 1350/1 a 1350/3. 
 
číslo 67/2011 

zamieta 
žiadosť o odkúpenie časti parcely EKN 2855 stotožnenú s parcelami CKN 2853/1, 2853/2, 2853/3 
a 2853/4. 
 
číslo 68/2011 

schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctva obce Markušovce, a to pozemok k.ú. Markušovce parcela č. 
CKN 2855/3 o výmere 186 m z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy a to časť parcely EKN 2855 stotožnenú s parcelou CKN 2855/1 Jozefovi 
Horváthovi, bytom Železničná 533/22, Markušovce. 

 
Hlasovanie č. 26: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1 
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Bod č. 19. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
V Markušovciach, 28.4.2011 
 
Zapísala: Anna Galková  

Overovatelia zápisnice:  Alžbeta Franková ............................................ 

Ing. Iveta Dutková   ............................................ 

 

 

 

 

 

 Michal Čuchran 
 Starosta obce 
 


