
Z á p i s n i c a 
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 4.  augusta 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Michal Čuchran  
Poslanci: Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Mgr. Peter Haragoš (došiel neskôr), Mgr. 

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

Neprítomní: Ing. Iveta Dutková, Michal Gurčík, 
Ďalší prítomní:  Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 
 Anna Galková, zapisovateľka 
 Ing. Martina Ovčiariková, účtovníčka Obecného úradu  
Začiatok:  16.05 hod. 
Koniec:     19.50 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. 
Alžbeta Franková – navrhla vypustiť z rokovania bod 7, schválenie rokovacieho poriadku, nakoľko pre 
množstvo materiálov sa s návrhom nestihla oboznámiť a bod 6 rozpočet obce Markušovce na rok 
2011, návrh rozpočtu nie je predložený ako programový rozpočet. 
Starosta – programový rozpočet nemusí byť schválený, dôležitý je finančný resp. položkový rozpočet. 
V programovom rozpočte sa ťažko orientuje. Na základe schváleného finančného resp. položkového 
rozpočtu ekonómka vypracuje programový rozpočet.  
Mgr. Monika Hodnická  - do programu je potrebné zaradiť žiadosť hlavnej kontrolórky. 
Starosta – prejednávanie žiadosti hlavnej kontrolórky je už neaktuálne. 
 
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ 
 
Starosta – jednotlivé položky si vysvetlime.  
 
Starosta dal hlasovať o návrhu vypustiť z programu rokovania bod 6 – Rozpočet obce Markušovce na 
rok 2011. 
Hlasovanie č. 1:  Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu vypustiť z programu rokovania bod 7 – Schválenie rokovacieho 
poriadku. 
Hlasovanie č. 2:  Prítomní 8, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 1 
 
Poslanci nemali ďalšie návrhy na pozmenenie a doplnenie programu. Starosta obce dal hlasovať o 
pozmenenom  programe zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesení 
4. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2010 
5. Prejednanie žiadosti o dotáciu    
6. Prejednanie správy hlavného kontrolóra – Kontrola záväzkov obce 
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7. Prejednanie správy hlavného kontrolór – Kontrola a analýza vybraných ukazovateľov 
hospodárenia obce Markušovce 

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 
9. Odpredaj pozemku časti parcely EKN č. 2314 a časti parcely EKN č. 2313 /p. Tomkovej/ 
10. Odpredaj pozemku časti parcely EKN č. 2313 a časti parcely EKN č. 2311/p. Kotlárovi/ 
11. Odkúpenie pozemku /od Anton Pecha/ 
12. Žiadosť o zníženie nájmu – Neštátne zdravotnícke zariadenia 
13. Interpelácie poslancov 
14. Diskusia  
15. Záver 

Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT 
 
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Michala Kozáka a Ing. Radovana Rimbalu. 
 
Bod č. 3. Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 30/2011  z 3.2.2011  – v plnení 
Uznesenie č. 42/2011  z 10.3.2011  – platné  
Uznesenie č. 51/2011 z19.4.2011 – v plnení – zámer odpredaja prebytočného 

majetku obce Markušovce, počítačovej zostavy iMac 24“ vrátane klávesnice Apple Keyboard Wired SL 
za cenu minimálne 850 € priamym predajom bol zverejnený 5.5.2011. Obecnému úradu neboli 
doručené žiadne ponuky.  
Starosta - podľa informácii jeho reálna cena za ktorú by sa mohol predať je cca 500 €. Buď schválime 
nové uznesenie podľa ktorého ho ponúkneme na odpredaj za 500 € a zrušíme predchádzajúce 
uznesenie alebo ho prevedieme do správy ZŠsMŠ pre potreby Materskej školy. 
Peter Tarbaj – treba ho ponúknuť na odpredaj za 500 €, ak ho ani takto nepredáme ponúkneme ho 
Materskej škole. 
Hlavná kontrolórka – nech ostane na obecnom úrade a využije sa na tvorbu časopisu 
Starosta – časopis za momentálnej situácie tento rok vydávať nebudeme. Táto počítačová zostava na 
obecnom úrade je nevyužiteľná.  
Alžbeta Franková, Michal Kozak – navrhli počítač odovzdať do správy Základnej škole s Materskou 
školou pre potreby materskej školy. 
Starosta dal hlasovať o návrhu schváliť 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 500 € priamym predajom. 
Hlasovanie č. 4: Prítomní 9, Za 7, Proti 2, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 74 
 
Starosta predložil na návrh na zrušenie uznesenia č. 51 
Hlasovanie č. 5: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 75 

 
Uznesenie č. 56/2011 z 19.4.2011 – splnené  
Uznesenie č. 57/2011 z 19.4.2011 – splnené 
Uznesenie č. 59/2011 z 19.4.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 63/2011 z 19.4.2011 – v plnení    

 Hlavná kontrolórka – na správe pracujem, je pred dokončením 
Uznesenie č. 66/2011 z 19.4.2011 – splnené 
Uznesenie č. 68/2011 z 19.4.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 69/2011 z 2. 6.2011 – splnené 
Uznesenie č. 70-1/2011 z 2. 6.2011 – v plnení 
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Uznesenie č. 70-2/2011 z 2. 6.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 71/2011 z 2. 6.2011 – splnené  
Uznesenie č. 72/2011 z 2. 6.2011 – splnené 
Uznesenie č. 73/2011 z 2. 6.2011 – splnené 

 
Bod č. 4. Záverečný účet Obce Markušovce za rok 2010 
Starosta udelil slovo Ing. Martine Ovčiarikovej, ktorá poslancov oboznámila so záverečným účtom. 
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice. 
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku predloženie stanoviska k záverečnému účtu. 
Hlavná kontrolórka – predniesla stanovisko k záverečnému účtu. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 
Alžbeta Franková – je potrebné schváliť úhradu straty vedľajšej hospodárskej činnosti z bežného účtu. 
Alžbeta Franková – pri daňových pohľadávkach je potrebné vyrubovať penále 
Starosta –  daňové nedoplatky budeme riešiť a penále za oneskorené platby bude vyrubovane.  
Starosta oboznámil poslancov s listom odporúčaní za účtovné obdobie od 1. januára 2010 do 31. 
decembra 2010, ktorý adresovala auditórka poslancom a s podmieneným stanoviskom nezávislého 
auditóra v správe k účtovnej závierke. Konštatoval, že stanovisko auditórky po viacerých rokoch je 
pozitívne.  
 
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL MGR. PETER HARAGOŠ 
 
Starosta predniesol návrh schváliť záverečný účet Obce Markušovce za rok 2010 a celoročné 
hospodárenie v roku 2010 bez výhrad. 
Hlasovanie č. 6: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 76 bod 1 
 
Starosta predniesol návrh schváliť použitie prebytku vo výške 17 929,03 EUR, zisteného podľa 
ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu 
rezervného fondu 100% prebytku vo výške 17 929,03 EUR 
Hlasovanie č. 7: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 76 bod 2 
 
Starosta predniesol návrh Alžbety Frankovej na schválenie úhrady straty vedľajšej hospodárskej 
činnosti vo výške 1783,26 € z bežného účtu obce. 
Hlasovanie č. 8: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 76 bod 3 
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

- stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2010 
- list odporúčaní nezávislého audítora 

 
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL MGR. PETER HARAGOŠ 
 
Bod č. 5. Prejednanie žiadostí o dotáciu    
 
Starosta predložil poslancom žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 1/2006: 
 Žiadateľ: SLOVAN FO Markušovce požiadal o finančnú dotáciu na jarnú časť futbalového ročníka 

2010/2011, jesennú časť futbalového ročníka 2011/2012 družstiev dospelých, dorastu a žiakov vo 
výške 9800 € 

Starosta navrhol žiadosť v plnej výške schváliť 
Hlasovanie č. 9: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 77 
 
 Žiadateľ: Biatlon klub Markušovce požiadal o finančnú dotáciu na I., II. a III. kolo Národných 

klasifikačných pretekov, Majstrovstvá slovenská 28.8.2011 a 10.-11.9.2011, Europský pohár         
1-3.7.2011 a Veľkú cenu vo Vyhni vo výške 1240 € 
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Starosta navrhol žiadosť v plnej výške schváliť 
Hlasovanie č. 10: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 78 
 
 Žiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce požiadal o finančnú dotáciu na súťaže v sezóne 

2011 vo výške 1450 € 
Starosta navrhol schváliť dotáciu vo výške 1200 €, nakoľko bolo vybavené sponzorské vo výške 200 €. 
Alžbeta Franková – táto žiadosť bola písaná ešte pred majstrovstvami Slovenska, od podania žiadosti 
sú už ďalšie akcie, ktoré v žiadosti nie sú uvedené. 
Starosta – peňažné prostriedky je potrebné si zabezpečovať aj inou formou, napr. sponzormi, 2% 
z daní. Uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať. Touto problematikou sa môžem zaoberať aj neskôr. 
Starosta dal hlasovať o návrhu schváliť dotáciu vo výške 1200 € 
Hlasovanie č. 11: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1    Uznesenie č. 79 
 
 Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Markušovce požiadala o finančnú dotáciu na podporu 

vydávania časopisu POKOJ A DOBRO vo výške 1000 €. 
Starosta navrhol schváliť dotáciu vo výške 500 €. Tlač časopisu je možné zabezpečiť podstatne 
lacnejšie, nap. tlač v čiernobielom prevedení. Časopis je vydávaný pre celú farnosť vrátane filiálok. 
Prečo by mala obec prispievať pre celú farnosť. Nech prispejú aj obce z filiálok.  
Mgr. Monika Hodnická – navrhnutý príspevok je nízky, nesúhlasím aby časopis bol v čiernobielom 
prevedení, mám na to vlastné dôvody. Časopis nie je len pre veriacich, ale pre celú obce, je to vlastne 
kronika pre občanov. Súhlasím s tým, aby na časopis prispievali aj susedné obce, ale z ich strany nie je 
ústretovosť. Náklady na časopis sú oveľa vyššie. Požaduje sa len príspevok na tlač časopisu. 
Navrhujem príspevok aspoň 750 €. 
Starosta – myslím si, že ak budeme prispievať na vydávanie časopisu, tak by mali prispievať 
primerane aj obce z filiálok. Z môjho pohľadu, za tejto ekonomickej situácie v akej sa obec nachádza, 
je to veľa. Ak chce Rim.-kat. cirkev na vydávanie časopisu peniaze, nech urobí protislužbu obci a 
uverejní v časopise niektoré dôležité správy, ktoré by obec chcela dať na vedomie občanom. 
Mgr. Monika Hodnická – toto nie je možné, časopis má svoju koncepciu.  
Alžbeta Franková – myslím si, že máme podporovať nie len šport ale aj kultúru v tejto forme.  
 
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL PETER TARBAJ 
 
Hlavná kontrolórka – podporila žiadosť 
Starosta dal hlasovať o návrhu schváliť dotáciu vo výške 500 € 
Hlasovanie č. 12: Prítomní 8, Za 1, Proti 6, Zdržal sa 1     
Nakoľko návrh neprešiel, starosta dal hlasovať o druhom návrhu schváliť dotáciu vo výške 750 € 
Hlasovanie č. 13: Prítomní 8, Za 6, Proti 0, Zdržal sa 2    Uznesenie č. 80 
 
 Žiadateľ: eRko – Oblastné centrum Spiš požiadalo o finančnú dotáciu na eRko tábor 2011 vo 

výške 400 €. 
Starosta navrhol žiadosť zamietnuť nakoľko nevidí dôvod prečo by sa malo prispievať na výlet detí 
z celej farnosti. 
Alžbeta Franková – na výlete boli len deti z Markušoviec. Nie je to prvá akcia, ktorú organizovalo 
eRko. Je to podpora ich práce. Venujú sa malým deťom už od predškolského veku. 
Mgr. Monika Hodnická – žiadosť je nešťastne formulovaná, aj keď práve túto akciu by sme 
nepodporili, ale našou morálnou povinnosťou je podporiť takúto činnosť detí. eRko sa venuje deťom 
aby  nechodili na hlúpe akcie a nepotulovali sa po obci.  
 
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL PETER TARBAJ 
 
Starosta – tak ako je táto žiadosť sformulovaná je to precedens, nemôžem sa stotožniť, aby obec 
prispievala na dovolenku detí. 
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Alžbeta Franková – nebrala by som to ako príspevok na dovolenku, ale ako podporu ich činnosti. 
Hlavná kontrolórka – zmyslom dotácie je podpora činnosti a toto činnosť je. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu žiadosť zamietnuť. 
Hlasovanie č. 14: Prítomní 9, Za 4, Proti 1, Zdržal sa 4     
 
Nakoľko návrh neprešiel, starosta dal hlasovať o druhom návrhu schváliť dotáciu vo výške 400 € 
Hlasovanie č. 15: Prítomní 9, Za 1, Proti 3, Zdržal sa 5     
Návrh neprešiel. 
 
Bod č. 6. Prejednanie správy hlavného kontrolóra – Kontrola záväzkov obce 
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra Kontrola záväzkov obce. 
 
Bod č. 7. Prejednanie správy hlavného kontrolóra – Kontrola a analýza vybraných ukazovateľov 

hospodárenia obce Markušovce 
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu  hlavného kontrolóra Kontrola a analýza vybraných 
ukazovateľov hospodárenia obce Markušovce 
 
Bod č. 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 
Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011. 
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.  
Hlasovanie č. 16: Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1    Uznesenie č. 81 
 
Bod č. 9. Odpredaj pozemku časti parcely EKN č. 2314 a časti parcely EKN č. 2313 /p. Tomkovej/ 
Starosta oboznámil poslancov, že Tomková Darina požiadala o odkúpenie pozemku. Obec 
Markušovce pozemok v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce ponúkla na predaj formou 
priameho predaja. Dňa 28.6.2011 obec zverejnila zámer priameho predaja svojho pozemku a to časti 
parcely EKN č. 2314, orná pôda o výmere 317 m2 v kat. území Markušovce a časti parcely EKN č. 
2313, orná pôda o výmere 168 m2 v kat. území Markušovce; podľa Geometrického plánu 78/2010 zo 
dňa 14.9.2010 vyhotoveného Geodéziou Spiš Ing. NOVAK František, IČO 37705199 novovytvorená 
parcela CKN 2357/4 o výmere 485 m2.  Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný 
pozemok ponúkal bola stanovená na 1940 €.  
Cenovú ponuku predložil len jeden záujemca a to Darina Tomková, Jareček 71/10, Markušovce, ktorá 
žiadala o odkúpenie pozemku. Jej ponúknutá cena je 1,94 €/m2, t.j. 940,90 €. Nakoľko nedodržala 
cenu, za ktorú obec ponúkala pozemok na predaj, starosta navrhol žiadosť Dariny Tomkovej 
zamietnuť. 
Hlasovanie č. 17: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 82 
 
Bod č. 10. Odpredaj pozemku časti parcely EKN č. 2313 a časti parcely EKN č. 2311/p. Kotlárovi/ 
Starosta obce informoval poslancov, že Tomáš Kotlár a manž. požiadali o odkúpenie pozemku. Obec 
Markušovce pozemok v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce ponúkla na predaj formou 
priameho predaj. Dňa 28.6.2011 zverejnila zámer priameho predaja svojho pozemku časti parcely 
EKN č. 2313, orná pôda o výmere 15 m2 v kat. území Markušovce a časti parcely EKN č. 2311, orná 
pôda o výmere 375 m2 v kat. území Markušovce; podľa Geometrického plánu 76/2010 zo dňa 
14.9.2010 vyhotoveného Geodéziou Spiš Ing. NOVAK František, IČO 37705199 novovytvorená parcela 
CKN 2357/3 o výmere 390 m2. Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok 
ponúkal bola stanovená na 1.560 €. Cenovú ponuku predložil jeden záujemca a to Tomáš Kotlár, nar. 
............. a manž. Silvia Kotlárová rod. Pechová, Jareček 71/10, Markušovce.  Ponúkli cenu 1.560 €.  
Starosta navrhol schváliť odpredaj predmetného pozemku priamym predajom jedinému záujemcovi 
Tomášovi Kotlárovi, nar. .................. a manž. Silvii Kotlárovej rod. Pechovej, Jareček 71/10, 
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Markušovce za cenu 1560 € s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad 
kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti 
Hlasovanie č. 18: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 83 
 
Bod č. 11. Odkúpenie pozemku /od Anton Pecha/ 
Starosta obce uviedol, že Anton Pecha požiadal Obec Markušovce, aby odkúpila pozemok, ktorý má 
vo vlastníctve s manželkou a to  parcelu CKN 1190/2 o výmere 199 m2, zastavané plochy a nádvoria 
a parcelu 1190/1 o výmere 191 m2,  zastavané plochy a nádvoria, zapísane na LV č. 740 k.ú. 
Markušovce, ktoré sa nachádzajú na ulici Za tehelňou,  nakoľko cez ponúknutý pozemok vedú 
inžinierske siete obce. 
Starosta obce navrhol kúpu uvedeného pozemku schváliť za cenu 1560 €. 
Hlasovanie č. 19: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 84 
 
Bod č. 12. Žiadosť o zníženie nájmu – Neštátne zdravotnícke zariadenia 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou nájomcov nebytových priestorov na Zdravotnom 
stredisku Banícka 8 o prehodnotenie a zníženie nájmu. Nakoľko ich žiadosť považuje za 
neopodstatnenú navrhol ju zamietnuť. 
Hlasovanie č. 20: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 85 
 
Bod č. 13. Interpelácie poslancov 
o Bc. Miriama Farkalinová – na stretnutí s nájomcami bytov sa rozprávalo o revízii kotlov a mali sa 
vymeniť popraskane rúry  
Starosta – revízie budú, pracuje sa na tom. Pece sú predmetom reklamácie, je to v štádiu riešenia.  
o Mgr. Monika Hodnická – kedy bolo naposledy komunikované s vlastníkmi hradu, okolo hradu je 
nepokosené a padajúce kamene z hradieb ohrozuje bezpečnosť. 
Starosta – komunikoval som so synom jedného z vlastníkov asi pred 3 týždňami, ktorý chce urobiť 
tábor a vyčistiť hrad. Dohodli sme sa, že ak predloží písomný súhlas všetkých vlastníkov môžeme 
sa dohodnúť sa na niektorých úpravách okolia hradu. 
o Mgr. Monika Hodnická – občania na ul. Michalská na vyšnom konci sú povďační, že sa odstránili 
zberne nádoby „Bobor“ okolo ktorých bol stále neporiadok, ale je problém s rodinou p. Holuba, ktorý 
nádobu na odpad nemá a v igelitkách odnášajú odpad rôzne do okolia a znečisťujú prostredie. 
Starosta – p. Holub je povinný odpad ukladať do zbernej nádoby a likvidovať zákonným spôsobom. 
Poplatok sa im vyrubuje podľa počtu osôb bez ohľadu či zbernú nádobu má alebo nemá.  
o Alžbeta Franková – ako pokročil stav ohľadom kanalizácie.  
Starosta – je to na mŕtvom bode, celá stavba bola zle pripravená. Celé konanie je zastavené a je 
potrebné začať od začiatku. Ľudia v plánovanej lokalite nesúhlasia s osadením ČOV a s prekopaním 
pozemkov. Je to zablokované. Je potrebné nájsť vhodné miesto na umiestnenie ČOV a prerobiť celý 
projekt. 
 
Bod č. 14. Diskusia  
o  Starosta informoval poslancov, že v rámci interpelácii na predchádzajúcom OZ sa riešil smrad z fi 
KONZEKO. S pánom Ratvajom s firmy Konzeko bol problém prerokovaný. Je potrebné, ak smrad bude 
cítiť, zavolať p. Ratvaja. Príde a s volajúcim skúsi zistiť odkiaľ smrad je.  
o  Starosta informoval, že po jazdeckých pretekoch, ktoré sa v minulosti v obci organizovali, ostal 
parkúrový materiál. Zdá sa, že už sa organizovať nebudú. Starosta navrhol, aby sa tento materiál 
odpredal. Požiadal zastupiteľstvo, aby hlasovaním odsúhlasili odpredaj tohto materiálu, aby mohol 
začať konať vo veci predaja. 
Hlasovanie č. 21: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 86 
 
o  Starosta – niekedy v novembri vyjde výzva na rekonštrukciu resp. revitalizáciu centrálnej časti 
obci. Ak by sme chceli, mohli by sme urobiť nejaké úpravy okolo obecného úradu, k škole, smerom ku 
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kostolu, ak by to bolo možné chodník smerom k farskému úradu. Po zverejnení výzvy budeme vedieť 
aké budú podmienky. 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby boli zahájene prípravné práce na revitalizácií verejných 
priestranstiev centrálnej zóny obce Markušovce   
Hlasovanie č. 22: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0    Uznesenie č. 87 
 
o  Peter Tarbaj – chcem požiadať, aby sme o rozpočte rokovali na zasadnutí, ktoré bude mať na 
programe len jeden bod týkajúci prerokovania rozpočtu na rok 2011.   
starosta – požiadal poslancov „aby sme si nedokazovali, kto ma pravdu a aby sme si nesťažovali 
život“. Ak by sme schválili položkový – finančný rozpočet účtovníčka musí urobiť programový. 
Pripravili sme jednoduchý rozpočet, aby mu každý rozumel. Na rozpočte pracovali všetci pracovníci 
obecného úradu. Rozpočet školy predložil návrh rozpočtu s ktorým sme spoločne upravili.  Poslanci 
určujú smerovanie rozpočtu a pri schvaľovaní sa môžeme baviť o jednotlivých položkách, ktoré ak 
bude potrebné podrobnejšie vysvetlime.  
Alžbeta Franková – my nemáme námietky k veciam, ktoré sú v návrhu rozpočtu. Účtovníčka tak či tak 
musí programový rozpočet urobiť. Zisťovala som si ako ho treba schváliť a dospela som k záveru, že je 
nutné schváliť programový rozpočet. 
o  Hlavná kontrolórka – upozornila na neskoré podpisovanie uznesení 
o Alžbeta Franková - na spojovacom chodníku počas daždivých dní stojí voda, treba ho upraviť  
starosta – chodník je problematický, ale nevravím, že sa to nedá urobiť 
o  Alžbeta Franková – na predchádzajúcom zasadnutí sme sa boli pozrieť na oplotenie pri dome 
smútku, dostali sme čas na rozmyslenie. Úprava oplotenia sa začala realizovať. Bolo by dobré urobiť 
situačný náčrt ako to bude vyzerať. Predstavovali sme si to trocha inač.  
starosta – vysvetlil ako sa oplotenie zrealizuje. 
Nakoľko do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta diskusiu ukončil. 
 
Bod č. 15. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 
 
 
 

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

na svojom 7. zasadnutí dňa 4.8.2011 
 
vzalo na vedomie: 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2010 
2. List odporúčaní nezávislého audítora 
3. Správu hlavného kontrolóra: Kontrola záväzkov obce 
4. Správu hlavného kontrolóra: Kontrola a analýza vybraných ukazovateľov hospodárenia obce 

Markušovce 
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U Z N E S E N I A 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 4.8.2011 

 
 
Uznesenie číslo 74/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
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 500 € priamym 
predajom 
 

 
 
Uznesenie číslo 75/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
ruší 
uznesenie č. 51/2011 z 19.4.2011 
 

 
 
Uznesenie číslo 76/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
1. Záverečný účet obce Markušovce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Záverečný účet tvorí 

prílohu uznesenia 
2. použitie prebytku vo výške 17 929,03 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu 100% prebytku vo 
výške 17 929,03 EUR 

3. úhradu straty VHČ vo výške 1783,26 € z bežného účtu 
 

 
 
Uznesenie číslo 77/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 vo výške 9800 € pre SLOVAN FO Markušovce na 
jarnú časť futbal. ročníka 2010/2011, jesennú časť futbal. ročníka 2011/2011 družstiev dospelých, 
dorastu a žiakov 
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Uznesenie číslo 78/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 vo výške 1240 € pre Biatlon klub Markušovce 
na I., II. a III. kolo národných klasifikačných pretekov, Majstrovstvá slovenská 28.8.2011 a 10.-
11.9.2011, Europský pohár 1-3.7.2011 a Veľkú cenu vo Vyhniach 
 

 
 
Uznesenie číslo 79/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
poskytnutie  finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 vo výške 1200 € pre Dobrovoľný hasičský zbor 
Markušovce na súťaže v sezóne 2011 
 

 
 
Uznesenie číslo 80/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
poskytnutie  finančnej dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 vo výške 750 € na vydávanie časopisu POKOJ 
A DOBRO 
 

 
 
Uznesenie číslo 81/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2011 tvorí prílohu uznesenia. 
 

 
 
Uznesenie číslo 82/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
zamieta 
žiadosť o odkúpenie pozemku  Dariny Tomkovej, Jareček 71/10, Markušovce 
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Uznesenie číslo 83/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
priamy predaj majetku Obce Markušovce a to časti parcely EKN č. 2313, orná pôda o výmere 15 m2 
v kat. území Markušovce a časti parcely EKN č. 2311, orná pôda o výmere 375 m2 v kat. území 
Markušovce, zapísaného na LV č. 1; podľa geometrického plánu 76/2010 zo dňa 14.9.2010 
vyhotoveného Geodéziou Spiš Ing. NOVAK František, IČO 37705199 novovytvorená parcela CKN 
2357/3 o výmere 390 m2 do vlastníctva Tomášovi Kotlárovi, nar. .......... a manž. Silvii Kotlárovej rod. 
Pechovej, nar. ...............,  Jareček 71/10, Markušovce, za celkovú cenu 1560 € s tým, že kupujúci 
uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti 
 

 
 
Uznesenie číslo 84/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
odkúpenie pozemku a to  parcely CKN 1190/2 o výmere 199 m2, zastavané plochy a nádvoria 
a parcely 1190/1 o výmere 191 m2,  zastavané plochy a nádvoria zapísane na LV č. 740 v podiele 1/1, 
k.ú. Markušovce od Antona Pechu, rod. Pecha, nar. ............... a manž. Boženy Pechovej, rod. 
Kroščenovej, nar. ...................., obaja bytom Jareček 86/29, Markušovce do vlastníctva Obce 
Markušovce za cenu 1560 € 
 

 
 
Uznesenie číslo 85/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
zamieta 
zamieta žiadosť neštátnych zdravotníckych zariadení na ul. Banícka 8 o zníženie nájmu 
 

 
 
Uznesenie číslo 86/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
Súhlasí 
s odpredajom nepotrebného parkúrového materiálu 
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Uznesenie číslo 87/2011  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
Súhasí 
so zahájením prípravných prác na revitalizáciu verejných priestranstiev centrálnej zóny obce 
Markušovce 
 

 
 
 
V Markušovciach, 11. augusta 2011 
 
Zapísala: Anna Galková  

 

 

Overovatelia zápisnice:  Michal Kozák ............................................ 

Ing. Radovan Rimbala   ............................................ 

 

 

 

 

 

 Michal Čuchran 
 Starosta obce 
 


