
Z á p i s n i c a 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 27. februára 2012 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Michal Čuchran  
Poslanci:  Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, Mgr, 

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

Neprítomní:  Ing. Iveta Dutková,   
Ďalší prítomní:  Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 
 Anna Galková, zapisovateľka  
Začiatok:  16.10 hod. 
Koniec:     17.15 hod.   
 
Bod č. 1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného Zastupiteľstva Obce Markušovce otvoril a viedol starosta obce Michal Čuchran.  
Prítomným predniesol návrh programu uvedený v pozvánke a  dal hlasovať o návrhu: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Návrh na založenie a vstup obce Markušovce do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

SPIŠ, založenej podľa zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov 

4. Záver 
Hlasovanie č. 1:  Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Františka Kalafuta a Michala Kozáka. 
 
Bod č. 3. Návrh na založenie a vstup obce Markušovce do oblastnej organizácie cestovného 

ruchu SPIŠ, založenej podľa zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov 

Starosta informoval poslancov, o iniciatíve Mesta Spišská Nová Ves založiť oblastnú organizáciu 
cestovného ruchu (OOCR) podľa zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestného ruchu v znení neskorších 
predpisov, ktorá vznikla na základe dohody susediacich samospráv a za podpory vybraných 
podnikateľských subjektov podnikajúcich na ich území. 
 

Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ 
 

NA ZASADNUTIE PRIŠIEL PETER TARBAJ 
 

Financovanie OOCR je dané zákonom a to štátnou dotáciou v rovnakej výške, ako je súhrnná hodnota 
vybraných členských príspevkov, pričom výška dotácie je ohraničená sumou 90% súhrnnej hodnoty 
vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku.  
Výška ročných členských príspevkov sa má odvíjať od počtu prenocovaní v obci,  pre obec 
Markušovce je to suma 200 EUR.  
Alžbeta Franková  – kde sa predpokladá sídlo OOCR? 
Starosta – predpokladaným sídlom OOCR je mesto Spišská Nová Ves a navrhnutý názov základnej 
oblastnej organizácie cestovného ruchu je  SPIŠ. 
Mgr. Monika Hodnická – aké budú mať rozhodovacie práva členovia OORC? 
Starosta – každý člen má 1 hlas 
 

DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL MGR. PETER HARAGOŠ 
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Starosta predniesol poslancom návrh: 
 

- na vydanie súhlasu  
1. so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ na základe zákona  NR SR č. 91/2010 

Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13  
2. na poverenie primátora mesta Spišská Nová Ves zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie 

a predložiť ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu návrh stanov a zloženie orgánov oblastnej 
organizácie cestovného ruchu SPIŠ, a to v termíne najneskôr do 2.3.2012 

Hlasovanie č. 2:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 102 
 

- na schválenie  
1. členstva Obce Markušovce ako zakladajúceho člena v oblastnej organizácii cestovného ruchu 

SPIŠ,  
2. nominácie zástupcov obce Markušovce pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie cestovného 

ruchu SPIŠ, 

3. členského príspevku obce Markušovce do oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ vo 
výške 200 EUR na rok 2012 

Hlasovanie č. 3:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 103 
 

- na nomináciu 
1. zástupcu obce Markušovce pre voľbu do predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu 

SPIŠ. Do predstavenstva navrhol Michala Čuchrana, starostu obce. Iné návrhy poslanci 
nepredložili. 

2. zástupcu obce Markušovce pre voľbu do dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu 
SPIŠ, Do dozornej rady navrhol Alžbetu Frankovú, poslankyňu OZ (majiteľku cestovnej agentúry),  
iné návrhy poslanci nepredložili. 

Hlasovanie č. 4:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 104 
 

- na poverenie 
starostu obce Markušovce predložiť Obecnému zastupiteľstvu v Markušovciach po prvom roku 
fungovania oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ výročnú správu o jej činnosti a vývoji 
cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia, v termíne do 28.2.2013 

Hlasovanie č. 5:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 105 

 
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 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 27. 2. 2012 

 
Uznesenie číslo 102/2012      
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
súhlasí 
Bod 1 so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ na základe zákona NR SR č. 

91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13, 
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Bod 2 s poverením primátora mesta Spišská Nová Ves zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie 
a predložiť ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu návrh stanov a zloženie orgánov 
oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, a to v termíne najneskôr do 2.3.2012 

 

Uznesenie č. 103/2012 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
schvaľuje 
Bod 1 členstvo Obce Markušovce ako zakladajúceho člena v oblastnej organizácii cestovného 

ruchu SPIŠ 
Bod 2 nomináciu zástupcov obce Markušovce pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie 

cestovného ruchu SPIŠ 
Bod 3 členský príspevok obce Markušovce do oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ vo 

výške 200 EUR na rok 2012 
 

Uznesenie č. 104/2012 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
nominuje  
Bod 1 zástupcu obce Markušovce pre voľbu do predstavenstva oblastnej organizácie cestovného 

ruchu SPIŠ: Michal Čuchran, starosta obce 
Bod 2 zástupcu obce Markušovce pre voľbu do dozornej rady oblastnej organizácie cestovného 

ruchu SPIŠ: Alžbeta Frankova, poslankyňa OZ (majiteľka cestovnej agentúry) 
 

Uznesenie č. 105/2012 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
poveruje 
 starostu obce Markušovce predložiť Obecnému zastupiteľstvu v Markušovciach po prvom 

roku fungovania oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ výročnú správu o jej činnosti 
a vývoji cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia, v termíne do 28.2.2013 

 
 

 
 
 
 
V Markušovciach, 3. marca 2012 
 
Zapísala: Anna Galková  

Overovatelia zápisnice:  František Kalafut ............................................ 

Michal Kozák  ............................................ 

 

 

 

 

 Michal Čuchran 
 starosta obce 


