
Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 27.  septembra 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Michal Čuchran  
Poslanci:  Ing. Iveta Dutková,  Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr. 

Monika Hodnická, František Kalafut (došiel neskôr), Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala   
Neprítomní:, Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Lukáš Klučár, Peter Tarbaj 
Ďalší prítomní:  Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 
 Anna Galková, zapisovateľka 
 Ing. Martina Ovčiariková, účtovníčka Obecného úradu  
Začiatok:  16.10 hod. 
Koniec:    19.00 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 doplniť program o schválenie návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o návrhu: 
Hlasovanie č. 1:  Prítomní 7, Za 3, Proti 0, Zdržal sa 4 
   návrh neprešiel 
Ďalšie návrhy na pozmenenie alebo doplnenie programu neboli predložené. Starosta obce dal 
hlasovať za prednesený program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesení 
4. Prejednanie žiadosti o dotáciu    
5. Rozpočet Obce Markušovce na rok 2011 
6. Schválenie rokovacieho poriadku 
7. Vyradenie drobného majetku, DHM a DNM a prijatie opatrení na vysporiadanie 

inventarizačného rozdielu drobného majetku 
8. Interpelácie poslancov 
9. Diskusia  
10. Záver 

Hlasovanie č. 2:  Prítomní 7, Za 7, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
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 bod 2  z 3.2.2011  – v plnení 
Uznesenie č. 42/2011  z 10.3.2011  – platné          
Uznesenie č. 59/2011 z 19.4.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 63/2011 z 19.4.2011 – v plnení          
Uznesenie č. 68/2011 z 19.4.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 70-1/2011 z 2. 6.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 70-2/2011 z 2. 6.2011 – v plnení 
Uznesenie č. 74/2011 z 4. 8.2011 - splnené            
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Uznesenie č. 75/2011 z 4. 8.2011 - splnené   
Uznesenie č. 76/2011  bod 1 z 4. 8.2011 - splnené 
Uznesenie č. 76/2011  bod 2 z 4. 8.2011 - splnené 
Uznesenie č. 77/2011   z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 78/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 79/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 80/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 81/2011 z 4. 8.2011 - splnené 
Uznesenie č. 82/2011 z 4. 8.2011 - splnené 
Uznesenie č. 83/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 84/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 85/2011 z 4. 8.2011 - splnené 
Uznesenie č. 86/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 
Uznesenie č. 87/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 

 
NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT 
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

- kontrolu uznesení 
 
Bod č. 4. Prejednanie žiadosti o dotáciu 
Nakoľko na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva príspevok na eRko tábor 2011 vo výške 
400 € o ktorý požiadalo Oblastné centrum Spiš pre nebol schválený ani zamietnutý starosta žiadosť 
predložil na opätovné prerokovanie a doporučil obecnému zastupiteľstvu žiadosť zamietnuť 
z dôvodu, že je neaktuálna. 
Alžbeta Franková – prečo je žiadosť neaktuálna 
starosta – detí na výlete už boli a akciu si vyfinancovali. Náklady na  akciu vykryli sponzormi, čo 
hodnotím pozitívne a za ich aktivitu v tomto smere si zaslúžia pochvalu. 
Ing. Iveta Dutková – činnosť eRka obec v budúcnosti môže podporiť, ak budú organizovať akciu v obci 
starosta – nevylučujem takúto spoluprácu 
Starosta dal hlasovať kto je za poskytnutie dotácie eRku – Oblastné centrum SPIŠ 
 
Hlasovanie č. 3: Prítomní 8, Za 0, Proti 6, Zdržal sa 2    Uznesenie č. 88 
 
Bod č. 5. Rozpočet Obce Markušovce na rok 2011    
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva do programu rokovania neprešiel bod 
Rozpočet Obce Markušovce na rok 2011 z dôvodu, že nebol spracovaný ako programový rozpočet.  
Starosta obce informoval poslancov, že programový rozpočet bol spracovaný na základe upraveného 
návrhu položkového rozpočtu, ktorý bol zverejnený 11.7.2011. Položkový rozpočet bol upravený na 
základe prijatých uznesení na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva, návrhu starostu a finančnej 
komisie 
Starosta obce požiadal predsedu finančnej komisie o stanovisko k rozpočtu. 
Ing. Martina Ovčiariková – komisia mala výhrady  k programu 8 výdavkovej časti programového 
rozpočtu – vzdelávanie, nakoľko neobsahoval rozpočet na roky 2012 a 2013.   
Finančná komisia doporučuje po doplnení rozpočtu v programe 8 – školstvo na roky 212 a 2013 
rozpočet schváliť.  
 
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o zaujatie stanoviska k rozpočtu obce. Podotkol, že 
doposiaľ bolo predložené stanovisko, ktoré bolo vypracované k položkovému rozpočtu /zverejnený 
11.7.2011/, s odporúčaním rozpočet neschváliť.   



Zápisnica: 8. zasadnutie OZ 
dňa 27.9.2011 

 

Strana 3 z 8 

 

Hlavná kontrolórka – stanovisko k programovému rozpočtu som nevypracovala, nakoľko programový 
rozpočet mi bol predložený 5 dní pred zasadnutím s pozvánkou a materiálmi na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Nikto sa ma k programovému rozpočtu nič nepýtal. 
starosta – obecný úrad nie je povinný pýtať hlavného kontrolóra stanovisko.  
Hlavná kontrolórka – moje stanovisko bolo a je k položkovému rozpočtu. Vychádza zo zákona 
o rozpočtových pravidlách. V rozpočte som nenašla aký je výsledok bežného a kapitálového rozpočtu. 
Celkový rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný.  
Ing. Iveta Dutková – neviem v čom je problém, aby sme rozpočet neschválili. Zostavovali ho odborní 
pracovníci, ktorí tomu rozumejú.  
starosta obce – návrh rozpočtu školy vypracovala Základná škola s Materskou školou a tento na 
základe návrhu obce na spoločnom rokovaní s vedením školy bol v niektorých položkách upravený.  
Odporučil, aby v budúcnosti  návrh rozpočtu školy bol prerokovaný na rade školy. 
Alžbeta Franková – bolo by dobre, ak by na tomto rokovaní bol prítomný riaditeľ školy a nevidím 
dôvod, prečo obec nevyžiadala všetky potrebné podklady k tvorbe rozpočtu. Nie je rozpočet pre 
vzdelávanie na roky 2012 a 2013 treba ho doplniť.  
 
Starosta obce – rozpočet na vzdelávanie pre rok 2012 navýšime o 10 % oproti roku 2011 a pre rok 
2013 navýšime o 15% oproti roku 2011. 
 
Starosta informoval o návrhu na úpravu zverejneného finančného rozpočtu: 
V PRÍJMOVEJ časti: 
1. Z bežných príjmov presunuté do kapitálových príjmov 

- Europ. fond region. rozvoja + štátny rozpočet–Rekonštrukcia ZŠ 56 356,00 EUR 
- Europ. fond region. rozvoja  - zdravotné stredisko 359 776,00 EUR 
- Štátny rozpočet – zdravotné stredisko 42 327,00 EUR 

2. Z kapitálových príjmov presunuté do bežných príjmov 
- Z vkladov (nový text z vkladov – bankové účty) 295,00 EUR 

 
Vo VÝDAVKOVEJ časti: 
1. Výdavky vo verejnej správy 

- DOPLNENÉ - poplatky – odvod nevyčerpaných dotácií  24 000,00 EUR 
- UPRAVENÉ – odmeny na dohodu (-25 €) 4 850,00 EUR 
- UPRAVENÉ – príspevok podľa VZN č. 1/2006 (+250 €) 12 990,00 EUR 

2. Transakcie verejného dlhu  
- UPRAVENÉ v rokoch 2012, 2013 položka splácanie úrokov z Municipalu            0,00 EUR 

3. Požiarna ochrana 
- UPRAVENÉ – plyn (-2250 €) na rok 2011 750,00 EUR 
- UPRAVENÉ – plyn rozpočet na roky 2012,2013 

4. Kultúrne služby 
- UPRAVENÉ – Klubové zariadenie – plyn (+2250 €)     3 000,00 EUR 

5. Cestná doprava 
- VYPUSTENÉ v rokoch 2012,2013 cestná komunikácia – ulica Brezová             0,00 EUR 

6. Náboženské a iné spoločenské služby 
- UPRAVENÉ – Cintorín – materiál (+2000 €) 4 500,00 EUR 

7. Kapitálové výdavky 
- VYPUSTENÉ – Rekonštrukcia budovy Administratíva II. – 1 etapa 
   (- 26000 €) 0,00 EUR  

 
Starosta otvoril diskusiu k bodu rokovania. 
Mgr. Monika Hodnická – túto debatu som si predstavovala trocha inak. Mali sme prehodnotiť ciele a 
čo chceme robiť. 
Mikuláš Gurčík – aké výdavky sú plánované v bode 5 civilná ochrana a v bode 11.3 kosenie 
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Starosta – je to mzda skladníka CO a v bode kosenie sú rozpočtované výdavky na PHM do kosačiek 
Alžbeta Franková – sú v súčasnom období nové požiadavky na zabezpečovanie opatrovateľskej 
služby? 
Starosta – t.č. nie sú žiadne žiadosti. 
Mgr. Monika Hodnická – je reálne, aby sme sa dostali z červených čísel? 
Starosta – dostaneme sa ak nepredvídateľné výdavky (súdny spor, neoprávnene čerpanie finančných 
prostriedkov na rekonštrukcii Základne školy a pod.)  sa presunú do budúceho roka. 
Mgr. Monika Hodnická – kde sa dá ušetriť? 
Starosta – znížením spotreby obce 
 
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu obce na rok 2011 až 2013 s navrhovanými 
úpravami s členením: 
Príjmy spolu:  rok 2011 2 556 096 € rok 2012 2 017 435 € rok 2013 2 152 766 € 
Výdavky spolu: rok 2011  2556 096 € rok 2012 1 963 930 € rok 2013 2 039 171 € 
 z toho obec:  1 273 599 €     710 930 €  672 261 € 
z toho ZŠ s MŠ:  1 282 497 €  1 253 000 €  1 366 909 €   
Hlasovanie č. 4: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0   Uznesenie č. 89 
 
Bod č. 6. Schválenie rokovacieho poriadku 
Návrh Rokovacieho poriadku bol predložený v materiáli na rokovanie 7. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  
Alžbeta Frankova – navrhla v článku 8 Priebeh rokovania v bode 1 doplniť o navrhnutie a schválenie 
návrhovej komisie, ktorá by pracovala na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Starosta – návrhová komisia nemá opodstatnenie. Návrh na uznesenie vypracováva obecný úrad. 
Opodstatnenie by mala, ak by uznesenia formulovala a písomne spracovávala.  
Starosta predložil na hlasovanie návrh Alžbety Frankovej, kto je za schvaľovanie návrhovej komisie.   
Hlasovanie č. 5: Prítomní 8, Za 1, Proti 7, Zdržal sa 0    
 
Navrhnuté zmeny a doplnky návrhu rokovacieho poriadku: 
- V Čl. 4, bod 4  

Za slová pozvánkou zaslanou doplniť: „obyčajnou poštou“ 
a vypustiť slová: „elektronicky (mailovou poštou)“ 

- V Čl. 5 bod 7 doplniť na konci o vetu: „Na požiadanie poslanca je možnosť prevziať si materiály na 
rokovanie osobne na obecnom úrade.“ 

- V Čl. 7 a následne slová „starosta obce“ nahradiť slovom „predsedajúci“ 
- V Čl. 7 ods. 4 za slová pred hlasovaním doplniť „alebo počas rokovania“ 
- V Čl. 8 vypustiť ods. 3 a doterajšie ods. 4 až 13 prečíslovať na 3 až 12 a v novo prečíslovanom odseku 

6 na konci druhej vety slova „návrhovej komisii nahradiť slovom predsedajúcemu.“   
- V Čl. 10 ods. 2 na konci doplniť vetou: „Platnosť uznesenia rieši zákon o obecnom zriadení v znení 

jeho zmien a doplnkov.“ 
- Čl. 10 doplniť o bod 7, ktorý znie: „V prípade, že starosta nepodpíše uznesenie, túto skutočnosť 

oznámi zapisovateľka elektronickou poštou všetkým poslancom do 10 dní.“ 
- Čl. 11 doplniť o bod 3, ktorý znie: „Kontrola všetkých platných uznesení sa uskutoční 1 krát ročne“. 
 
Starosta predložil na hlasovanie návrh na schválenie predloženého rokovacieho poriadku so 
zmenami, ktoré boli dnes nanesené a zahrnuté do rokovacieho poriadku.. 
Hlasovanie č. 6: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0   Uznesenie č. 90 
 
 
Bod č. 7. Vyradenie drobného majetku, DHM a DNM a prijatie opatrení na vysporiadanie 

inventarizačného rozdielu drobného majetku 
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Starosta oboznámil poslancov s vykonanou mimoriadnou inventarizáciou drobného majetku ku dňu 
30.6.2011 a s návrhom inventarizačnej a škodovej komisie.  
Doporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť  
- návrh opatrenia na vysporiadanie inventarizačného rozdielu drobného majetku vo výške 

78.955,59 € zaúčtovaním na podsúvahový účet 751 
- návrh na odpredaj drobného majetku v obstarávacej cene 4.581,49 €, podľa prílohy č. 1, vo 

výške najmenej 10 % z obstarávacej ceny a majetok, ktorý sa neodpredá zlikvidovať 
- návrh na odpredaj drobného majetku v obstarávacej cene 3.326,18, podľa prílohy č. 2, Slovanu 

FO Markušovce za cenu 22 € 
- návrh vyradiť drobný majetok v obstarávacej cene 518,46 €, podľa prílohy č. 3, ktorý bol 

zaúčtovaný do spotreby 
- návrh vyradiť a zlikvidovať drobný majetok, DHM a DNM v obstarávacej cene 23.573,49 € podľa 

prílohy č. 4 a 5 
Hlasovanie č. 7: Prítomní 8, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 0   Uznesenie č. 91 
 
Bod č. 8. Interpelácie poslancov 
o  Ing. Iveta Dutková -  nový chodník pri dome smútku je neosvetlený, bolo by dobré tento priestor 
osvetliť 
Starosta – pozrieme sa na to    
o  Ing. Iveta Dutková – farský úrad objednal mikrofón, ktorý sa bude používať na pohreboch. 
Požaduje uhradiť 200 €. 
Starosta – tak ako sme sa dohodli 200 € farskému poskytneme, spôsob úhrady doriešime 
o  Ing. Iveta Dutková – p.Kokyová a spol. na Sv.J.Nepomuckého smerom k p. Štofanovi majú 
problém s vodou. Nie je tam verejný vodovod a vodu v studni majú zlú. Problém chcú riešiť 
napojením sa na studňu, ktorá je na pozemku tzv. “Barabasovec“.  Napojiť sa chcú svojpomocne a na 
vlastné náklady.  
Starosta – vlastníkom pozemku na ktorom sa studňa nachádza je urbariát Čepanovce. Je to problém 
medzi nimi. Obec do tohto problému vstupovať nebude. Je to len na dohode a ochote urbariátu.  
o  Michal Kozák – p. Fulla má problém s tlakom vody z verejného vodovodu. Raz majú silný tlak 
vody a niekedy zas veľmi nízky. Je potrebné zistiť aký je tam problém a riešiť ho. 
Starosta – skúsime p. Fullovi namontovať regulátor tlaku. A na koniec potrubia na pravej strane dáme 
odkalovací ventil, aby sa potrubie prepláchlo. 
o  Mgr. Monika Hodnická – na minulom zasadnutí som  sa pýtala na problematiku bezpečnosti a 
úprav pri hrade p. Mariássyho. 
Starosta – jednal som s dvomi členmi rodiny Máriássy. Nakoľko majú medzi sebou majetkove 
nezhody nevedia sa dohodnúť. Je škoda, že neprišli a nedali súhlas na úpravu okolia hradu. Z našej 
strany bola ochota pomôcť. 
o František Kalafut – sú sťažnosti na pracovníka čerpacej stanici. Skoro každú nedeľu pracovník 
čerpacej stanice kosí kosačkou a občania chcú mať aspoň v nedeľu kľud.  
Starosta – neurobíme s tým nič, je to v ľuďoch.  
o  Bc. Miriamma Farkalinová – ako dopadli reklamácie na sporáky v bytovkách 
Starosta – urobili sa revízie na kotloch. Na pece sa reklamácie už nevzťahujú. Pristúpime k tomu, že 
postupne budeme meniť pece. 
o  Bc. Miriamma Farklalinová - na školskej ulici nefunguje rozhlas, zvuky sa prelínajú a nerozumieť 
nič.  
Starosta – pozrieme sa na tento problém 
o  Michal Gurčík – ako sa postupuje v prípravných prácach na kanalizáciu 
Starosta – je to na mŕtvom bode z dôvodu, že niektorí dotknutí obyvatelia nesúhlasia s osadením 
ČOV a s vedením kanalizačného potrubia cez ich pozemky.            
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Bod č. 9. Diskusia  
o  Starosta – informoval poslancov o žiadosti firmy IGLLAS spol. s r.o., ktorá požiadala o doplnenie 
projektu lokálnej stratégie komplexného prístupu. Poznamenal, že obec má spracovanú lokálnu 
stratégiu, ktorá rieši marginalizované skupiny. Ak obec rozšírili lokálnu stratégiu o požadovanú 
aktivitu Iglass, alebo krorákoľvek iná firma môže požiadať o dotáciu z europských fondov na 
vylepšenie technológie. Pre obec z rozšírenia nevyplýva žiaden záväzok.  
Starosta predložil návrh na schválenie rozšírenie lokálnej stratégie komplexného prístupu o aktivitu 
Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, 
podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických fransférov. 
Hlasovanie č. 8: Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0      Uznesenie č. 92 
 
o  Starosta – podal informáciu o postupe prác na rekonštrukcii Zdravotné strediska. Najbližšie sa 
bude realizovať výmena strešnej krytiny a oplotenie.  
o  Starosta – informoval o personálnych zmenách na obecnom úrade. Od 1.10. sa menia pracovné 
náplne pracovníkov. Pracovné náplne a zodpovední pracovníci s názvami funkcií budú zverejnené na 
internete. K 1.12. končí pracovný pomer p. Kroščenovi a Mgr. Palkovičovi. Obaja využili možnosť 
prevzatia odstupného a požiadali o skončenie pracovného pomeru k 30.9.2011 . K 1.10. sa mení 
pracovný úväzok Ing. Rimbalovej na 0,5. Nastal problém v knižnici. Knihovníkom t.č. je p. Palkovič. 
Knižnica ostala nedoriešená. Robili sme štatistiku, v priemere raz do týždňa navštívia knižnicu štyria 
čitatelia a vypožiča sa 10 -15 kníh. Bolo by vhodné aby knihovníka robil nejaký dôchodca, ktorý by 
mal k knihám vzťah a bol by to preň  koníček. 
o  Starosta požiadal poslancov aby navrhli, ako zmysluplne využiť obecné budovy. Oboznámil ich, 
ktoré stavby obec má vo vlastníctve a informoval ich o spracovaných projektoch a zámeroch 
k jednotlivým  budovám. 
o  Starosta ďalej oboznámil poslancov o prácach na štátnej ceste na úseku Spišská Nová Ves – 
Poráč. V roku 2012 - 2013 by sa mali realizovať práce na úseku Lieskovany – Markušovce po Iglass. 
Projekt je spracovaný, každú chvíľu vyjde výzva. Informoval o rokovaní so zástupcami Slovenskej 
správy ciest Košice. Cesta sa ma realizovať položením nového koberca. Obec má požiadavku, aby sa 
cesta frézovala, urobili sa rigoly a priepusty.  
Alžbeta Franková – keď to budú robiť bez frézovania, alebo len s čiastočným frézovaním bude 
problém s domom p.Franka, už teraz každé väčšie auto berie strechu. 
Starosta – so strany obce pred cca dvoma rokmi, keď sa spracovával projekt, stavba sa dostatočne 
nepripomienkovala.  
Starosta poznamenal, že tiež sa má realizovať rekonštrukcia cesty Markušovce – Odorín. 
o  Starosta oboznámil poslancov, že po dlhých rokoch prípravy začala sa ROEP (register obnovenej 
evidencie pozemkov). Za obec má to na starosti p. Galková  Dotknutým osobám sa budú doručovať 
oznámenia. Občania budú mať  možnosť podávať námietky. Námietky bude riešiť komisia, ktorá je 
k ROEP zriadená správou katastra.  
o  Starosta požiadal predsedu komisie pre kultúru a šport o spracovanie pripomienok k návrhu 
zápisu do kroniky, ktorý bol komisii predložený na posúdenie, aby sa zápis prerokoval a schválil 
v obecnom zastupiteľstve. 
o  Alžbeta Franková – čo je z územným plánom 
Starosta obce – v podstate návrh územného plánu je urobený. T.č. je na posúdenie u zodpovednej 
osoby, ktorá je oprávnená posudzovať a robiť ďalšie právne úkony k územnému plánu. Je potrebné 
doriešiť ešte vedenie novej železničnej trate. Alternatíva 1 vedenia trate pri ktorej sa priblíži k obci 
pre obec nie je vyhovujúca, lepšia by bola druhá alternatíva pri ktorej by sa odklonila od obce cez 
tunel za „Miškovu tureň“. Jednali sme v tejto veci na VÚC a hľadali možnosti ako problém riešiť. 
Problém je v tom, že projekt na trať je už pripravený na vydanie stavebného povolenia.  
o  Miriamma Farkalinová – je treba poriešiť, regulovať kúpanie v centre obce v rieke Hornád.  
Starosta obce – názory k tomuto problému poznám. Požiadal poslancov o predloženie návrhov 
riešenia danej problematiky. 
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o  Alžbeta Frankova – ako je upravené vylepovanie plagátov v obci. Objavujú sa plagáty po plotoch, 
stĺpoch. 
o  Starosta – obec má určené výlepové plochy. Osoba, ktorá vylepí plagát na neurčené miesta 
dopusti sa priestupku. 

 
 
Bod č. 10. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

na svojom 8. zasadnutí dňa 27.9.2011 
 
vzalo na vedomie: 
1. Kontrolu uznesení 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2011  
 

 
 

U Z N E S E N I A 
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 27.9.2011 

 
Uznesenie číslo 88/2011      
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
zamieta 
žiadosť eRka - Oblastné centrum Spiš o poskytnutie dotácie 
 

 
Uznesenie číslo 89/2011   
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
schvaľuje 
Rozpočet obce Markušovce  na rok 2011 až 2013 v členení: 
Príjmy spolu:  rok 2011 2 556 096 € rok 2012 2 017 435 € rok 2013 2 152 766 € 
Výdavky spolu:rok 2011  2 556 096 € rok 2012 1 963 930 € rok 2013 2 039 171 € 
 z toho obec:  1 273 599 €     710 930 €  672 261 € 
z toho ZŠ s MŠ:  1 282 497 €  1 253 000 €  1 366 909 €   
 
Schválený Rozpočet obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia 
 

 
Uznesenie číslo 90/2011     
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
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schvaľuje 
 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce.  
 
Schválený Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce tvorí prílohu uznesenia 
 
Uznesenie číslo 91/2011     
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
Vysporiadanie inventarizačného rozdielu drobného majetku vo výške 78.955,59 € zaúčtovaním na 
podsúvahový účet 751. Odpredaj drobného majetku uvedeného v prílohe č. 1, v obstarávacej cene 
4.581,49 €, za cenu najmenej 10% z obstarávacej ceny a likvidáciu neodpredaného majetku. 
Odpredaj drobného majetku podľa prílohy č. 2, v obstarávacej cene 3.326,18, Slovanu FO 
Markušovce za cenu 22 €. Vyradenie drobného majetku podľa prílohy č. 3, v obstarávacej cene 
518,46 €, ktorý bol zaúčtovaný do spotreby.  Vyradenie a likvidáciu drobného majetku, DHM a DNM 
podľa prílohy č. 4 a 5 v obstarávacej cene 23.573,49 €  
 Prílohy č. 1 až 5 tvoria prílohu uznesenia 
 

 
Uznesenie číslo 92/2011     
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
 
rozšírenie lokálnej stratégie komplexného prístupu o aktivitu firmy IGLASS s.r.o. Markušovce 
v programe Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, 
podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 
 

 
 
V Markušovciach, 6. októbra 2011 
 
Zapísala: Anna Galková  

 

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

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

 

 

 

 Michal Čuchran 
 Starosta obce 
 


