
Z á p i s n i c a 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 9. februára 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Michal Čuchran  
Poslanci:  Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr, Monika Hodnická, 

František Kalafut (došiel neskôr), Mgr. Lukáš Klučár (došiel neskôr), Ing. Radovan Rimbala, 
Peter Tarbaj 

Neprítomní:  Ing. Iveta Dutková,  Mgr. Peter Haragoš, Michal Kozák 
Ďalší prítomní:  Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 
 Anna Galková, zapisovateľka  
Začiatok:  16.00 hod. 
Koniec:     16.40 hod.   
 
Bod č. 1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.  
 
Starosta obce predniesol návrh programu uvedený v pozvánke a o návrhu dal hlasovať 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Prejednanie dotácie na krytie nákladov pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie 

Obce Markušovce 
4. Záver 

Hlasovanie č. 1:  Prítomní 6, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Mgr. Moniku Hodnickú a Bc. Miriamu Farkalinovú. 
 
Bod č. 3. Prejednanie dotácie na krytie nákladov pri obstarávaní územnoplánovacej 

dokumentácie Obce Markušovce 
 
Starosta – je rozpracovaný dodatok č. 1 územnoplánovacej dokumentácie obce. Sú to zmeny 
a doplnky k existujúcemu územnému plánu z roku 1996. Zmeny a doplnky sú vyvolané najmä 
plánovanou modernizáciou železnice Košice – Žilina a rozvojom obce . V tomto období dochádza 
k prejednávaniu spracovaného návrhu zmien územného plánu. Zmeny budú prejednávane aj na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Spracovanie zmien územného plánu si bude vyžadovať cca 10-11 
tis. EUR. Na čiastočné vykrytie nákladov vo výške 80 % je možné získať dotáciu z ministerstva 
výstavby. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa spracováva. Aby sme sa o dotáciu mohli uchádzať je 
potrebné splniť viacero podmienok, okrem iného podmienkou poskytnutia dotácie je uznesenie 
obecného zastupiteľstva obsahujúce súhlas, záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac  tri roky od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 28.2. 
 
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL MGR. LUKÁŠ KLUČÁR 
 
Alžbeta Franková – neovplyvní podanú žiadosť skutočnosť, že proces spracovania dodatku 
územnoplánovacej dokumentácie prebieha také dlhé obdobie 
Starosta – na žiadosť by to nemalo mať vplyv 
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NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu, kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo súhlasilo a zaviazalo sa, že 
proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Obce Markušovce potrvá 
najviac  tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom 
Hlasovanie č. 2:  Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 101 
 
Bod č. 4. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 
 

 
 

 

U Z N E S E N I A 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 9. 2. 2012 

 
Uznesenie číslo 101/2011      

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
súhlasí a zaväzuje sa, že 
 
proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Obce Markušovce potrvá 
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom 
 

 
 
 
 
V Markušovciach, 10. februára 2012 
 
Zapísala: Anna Galková  

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Monika Hodnická ............................................ 

Bc. Miriama Farkalinová   ............................................ 

 

 

 Michal Čuchran 
 starosta obce 


