
Z á p i s n i c a 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce, 

konaného dňa 1.  decembra 2011 na Obecnom úrade v Markušovciach 
 
Prítomní: 
Starosta obce: Michal Čuchran  
Poslanci:  Ing. Iveta Dutková,  Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal Gurčík, Mgr. Peter 

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

Neprítomní:  Michal Kozák 
Ďalší prítomní:  Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 
 Anna Galková, zapisovateľka  
Začiatok:  16.00 hod. 
Koniec:    20.00 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, ktorý doplnil o bod Odpredaj majetku 
obce, parcely C-KN 2855/3 a časť E-KN 2855. Materiály k bodu boli zaslané poslanacom dodatočne po 
doručení pozvánky. 
Ing. Iveta Dutková – navrhla doplniť program o bod Prejednanie platu starostu s platnosťou od 
1.1.2012 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
Hlasovanie č. 1:  Prítomní 9, Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1 
 
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. Správa HK o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011   
5. Správa o výsledku kontroly v Základnej škole s materskou školou 
6. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 
7. VZN o kontrolnej činnosti v obci  
8. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
9. Zriaďovacia listina Základná škola s materskou školou 
10. Schválenie zápisu do kroniky rok 2007, 2008 a 2009 
11. Žiadosť o zámenu pozemkov 
12. Odpredaj majetku obce, parcely C-KN 2855/3 a časť E-KN 2855 
13. Prejednanie platu starostu s platnosťou od 1.1.2012 
14. Interpelácie poslancov 
15. Diskusia  
16. Záver 

Hlasovanie č. 2:  Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0 
 
Bod č. 2. Určenie overovateľov zápisnice 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil Alžbetu Frankovú a Mgr. Lukáša Klučára. 
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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   

       

NA ZASADNUTIE PRIŠIEL FRANTIŠEK KALAFUT  

 

Uznesenie č. 63/2011 z 19.4.2011 – splnené          

Uznesenie č. 68/2011 z 19.4.2011 – v plnení 

Uznesenie č. 59/2011 z 19.4.2011 a uznesenia č.70-1 a 70-2 z 2.6.2011 starosta navrhol zrušiť 

nakoľko priestory v budove sú v dezolátnom stave. 

Hlasovanie č. 3:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 93 
 

Uznesenie č. 77/2011 z 4. 8.2011 - splnené           

Uznesenie č. 78/2011   z 4. 8.2011 - splnené 

Uznesenie č. 79/2011 z 4. 8.2011 - splnené 

Uznesenie č. 80/2011 z 4. 8.2011 - splnené 

Uznesenie č. 83/2011 z 4. 8.2011 - splnené 

Uznesenie č. 84/2011 z 4. 8.2011 - splnené 

Uznesenie č. 86/2011 z 4. 8.2011 - platné 

Uznesenie č. 87/2011 z 4. 8.2011 - v plnení 

Uznesenie č. 88/2011 z 27.9.2011 - splnené 

Uznesenie č. 89/2011 z 27.9.2011 - splnené 

Uznesenie č. 90/2011 z 27.9.2011 - platné   

Uznesenie č. 91/2011 z 27.9.2011 - splnené 

Uznesenie č. 92/2011 z 27.9.2011 - splnené 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

- kontrolu uznesení 

 

Bod č. 4. Správa HK o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011   
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.  
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

- správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011 

 
Bod č. 5. Správa o výsledku kontroly v Základnej škole s materskou školou 
Správu predniesla Ing. Františka Šteinerová – hlavná kontrolórka.  
Správa tvorí prílohu zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie: 

-  správu hlavného kontrolóra Kontrola zaplatených prác hradených z rozpočtu školy 

na rekonštrukciu školy a zdokladovanie odovzdania železného šrotu, likvidácie 

parkiet a latenia pri rekonštrukcii základnej školy 
 
Bod č. 6. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 
Starosta obce predniesol návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bol poslancom doručený v 
materiáloch na rokovanie. Zverejnený bol v zákonom stanovenej lehote od 11.11.2011 do 
26.11.2011. 
V určenej lehote neboli k návrhu uplatnené pripomienky. 
Alžbeta Franková – v § 4 ods. 3  a v § 8 v poslednom odseku je text nezrozumiteľný. 
Starosta navrhol upraviť text v § 4 ods. 3 „Pre variantu č. 3  platí zabezpečenie núdzového 
zásobovania svojpomocne zo studní, ktoré spĺňajú podmienky, v čase 7.00 do 21.00 hod.“  a v § 8 
v poslednom odseku  „V tomto období je potrebné zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na 
iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.“    
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Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠLA  ING. IVETA DUTKOVÁ 
 
Zo strany poslancov neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. 
Starosta predložil návrh prijať  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o 
povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác tak ako bolo predložené v 
materiáloch s upraveným textom v § 4 ods. 3 a v § 8 poslednom odseku  
Hlasovanie č. 4:  Prítomní 9, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 94 
 
Bod č. 7. VZN o kontrolnej činnosti v obci  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bol poslancom doručený v materiáloch na rokovanie 
predniesla hlavná kontrolórka. Návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote od 14.11.2011 do  
30.11.2011. 
V určenej lehote neboli k návrhu uplatnené pripomienky. 
 
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTILA ING. IVETA DUTKOVÁ 
 
Poslanci k návrhu nariadenia nemali žiadne pripomienky a nepredložili žiadne pozmeňujúce návrhy. 
Starosta predložil návrh prijať  Všeobecne záväzné nariadenie o kontrolnej činnosti v Obci 
Markušovce tak ako bolo predložené v materiáloch. 
Hlasovanie č. 5:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 95 
 
Bod č. 8. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol poslancom doručený v materiáloch na rokovanie. 
Zverejnený bol v stanovenej lehote od 11.11.2011 do 28.11.2011. V určenej lehote neboli k návrhu 
uplatnené pripomienky. 
Starosta dal do pozornosti poslancom § 4 návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Vysvetlil, že 
náklady na školský klub sú hradené z originálnych kompetencií. T. č. školský klub navštevuje cca 20 
detí. V škole prebiehali dva projekty, jeden už skončil a druhý končí v mesiaci február 2012. V rámci 
projektov financovaných z európskych fondov sú financované náklady na krúžky, ktoré navštevuje 
približne 200 rómskych detí. Riaditeľ školy prišiel s návrhom, aby tieto deti i naďalej pracovali 
v uvedených krúžkoch a to v rámci školského klubu. Nakoľko sa jedna prevažne deti z rodín v hmotnej 
núdzi a poplatok by bolo problematické  vyberať. Riaditeľ školy navrhol, aby všeobecne záväzné 
nariadenie upravilo oslobodenie od poplatku pre deti z rodín v hmotnej núdzi.  
Ing. Iveta Dutková –  deti majú všetko zadarmo a nevážia si to oni, a ani ich rodičia.  Otázne je či budú 
klub navštevovať, keď v škole nemôžu vydržať hodinu dlhšie. Školský klub je pre detí, ktorých rodičia 
sú zamestnaní a slúži na prípravu do školy.  
Starosta – navrhol, že v prípade ak bude schválený VZN vrátane § 4 aby bola zabezpečená kontrola, 
aby bolo jasné, že klub, ktorý má byť pokračovaní projektu pre rómske deti nie je len formálny a žiaci 
o neho nemajú záujem. Navrhuje, aby sa kontroly zúčastňovali aj poslanci.  
Alžbeta Franková – som za to, aby sme skúsili prevádzku klubu s oslobodením aj s vykonávaním 
kontroly poslancami či zapísaní žiaci školský klub navštevujú a či bude fungovať tak ako má.  
Peter Tarbaj – každá hodina čo budú rómovia v škole je lepšia, ako hodina pobehávania po obci. Ale 
nesmie to byť formálne. 
Starosta – pri kontrolách ak zistime, že nie je tam učiteľ celý čas ktorý tam má byť a nemá minimálne 
70 % žiakov, dotácie pozastavíme.  
Ing. Iveta Dutková – aká bude obsahová náplň, ja by som súhlasila s tým, ak by to fungovalo ako 
školský klub – družina, kde by robili domácu prípravu do školy a pracovali tak, ako v školskej družine 
sa má podľa rozvrhu.  
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Bc. Miriama Farkalinová – za ostatné deti rodičia musia platiť, aby mohli byť v školskom klube, robiť si 
úlohy a byť pod dozorom. Keď chcú chodiť do klubu nech chodia tam tí čo chcú a nech si zaplatia 
alebo nech je klub pre všetkých zadarmo. 
Starosta - ak ich oslobodíme od poplatku, stratí sa evidencia. 
Ing. Iveta Dutková – ak bude takéto množstvo deti chodiť do klubu zvládne to škola priestorovo?  
 
Z ROKOVACEJ MIESTNOSTI ODIŠIEL PETER TARBAJ 
  
Poslanci nepredložili žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh. Starosta dal hlasovať, kto je za 
prijatie Všeobecne záväzného nariadenia tak ako bolo predložené v materiáloch. 
Hlasovanie č. : 6 Prítomní 9, Za 6, Proti 1, Zdržal sa 2 Uznesenie č. 96 
 
DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI SA VRÁTIL PETER TARBAJ 
 
Bod č. 9. Zriaďovacia listina Základná škola s materskou školou 
Starosta oboznámil poslancov, že návrh zriaďovacej listiny predložený v materiáloch bol vypracovaný 
na základe  zistených nedostatkov pri kontrolnej činnosti v Základnej škole s materskou školou. 
Obecný úrad vypracoval novú zriaďovaciu listinu, ktorá okrem iného je doplnená o vecné a finančné 
vymedzenie majetku a jej schválením stratí účinnosť doteraz platná zriaďovacia listina vrátane jej 
dodatku. 
Hlavná kontrolórka – neodporúčam zriaďovaciu listinu v tejto podobe schváliť, nakoľko vecne 
a finančné vymedzenie majetku je neúplne. Majetok obce tvoria aj záväzky, pohľadávky, finančné 
prostriedky na účte, v pokladni a tiež zásoby. Odporúčam, aby bola schválená so stavom k 31.12.2011 
a to po inventarizácii majetku pri ktorej bude stav overený. 
Starosta predložil návrh na schválenie zriaďovacej listiny v podobe ako bola predložená na rokovanie 
s tým, že finančné vymedzenie majetku bude ku dňu 25.11. 2011, t.j. k dátumu ku ktorému boli 
základnou školou predložené podklady o majetku Základnej  školy s materskou školou.  
Hlasovanie č. : 7 Prítomní 10, Za 1, Proti 5, Zdržal sa 4  
Návrh neprešiel 
 
Bod č. 10. Schválenie zápisu do kroniky rok 2007, 2008 a 2009 
Starosta oboznámil poslancov, že texty do kroniky obce za rok  2007, 2008 a 2009 spracovala 
kronikárka obce p. Sečková. Komisia pre školstvo, kultúru a šport texty posúdila a k spracovaným 
kronikám  pre rok 2007, 2008 a 2009 nemá pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  
Poslanci k textom nemali žiadne pripomienky ani doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy. 
Starosta predložil poslancom návrh na schválenie zápisu do Kroniky obce za rok 2007, 2008 a 2009. 
Hlasovanie č. 8:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 97 
 
Bod č. 11. Žiadosť o zámenu pozemkov 
Starosta oboznámil poslancov,  so žiadosťou Rudohorskej investičnej spoločnosti o zámenu 
pozemkov ktorých  je vlastníkom a to pozemku, katastrálneho územia Markušovce, parcely C-KN č. 
2932/5, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, na LV 1285, ktorá sa nachádza vo 
vnútri parcely C-KN 2932/1 vo vlastníctve Obce Markušovce.  
Obec Markušovce je vlastníkom pozemkov, katastrálneho územia Markušovce,  
- parcela C-KN 2975, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 
- parcela C-KN 2976/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2  
Obe parcely sa nachádzajú vnútri parcely C-KN 2990/2, ktorej vlastníkom je Rudohorska investičná 
spoločnosť, a.s., Ing. Kožucha 12, 052 01  Spišská Nová Ves, LV 1282. 
Zámenu pozemkov starosta navrhol schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
pozemky sa nachádzajú vo vnútri pozemku druhého vlastníka a zámenou sa odstráni neprístupnosť 
pozemku. 
Hlasovanie č. 9:  Prítomní 10, Za 9, Proti 0, Zdržal sa 1 Uznesenie č. 98 
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Bod č. 12. Odpredaj majetku obce, parcely C-KN 2855/3 a časť E-KN 2855 
Starosta ozrejmil poslancom, že na zasadnutí dňa 19.4.2011 uznesením č. 68/2011 obecné 
zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom parcely č. C-KN 2855/3 o výmere 186 m2 z dôvodu, že pozemok 
je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy a to časti parcely E-KN 
2855 stotožnenej s parcelou C-KN 2855/1 Jozefovi Horváthovi, bytom Železničná 533/22 Markušovce.  
Geometrickým plánom č. 39/2011 boli oddelené a určené vlastnícke práva k pozemku p.č. 2855/4  a k 
pozemku p.č. 2855/3 na ktorom stojí rodinný dom.  
Starosta predložil návrh v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce 
Markušovce, zapísanej na LV č. 1, v podiele 1/1, katastrálneho územia Markušovce, pozemku parcely    
C-KN 2855/3, zastavaná plocha, o výmere 186 m2 a časti parcely E-KN 2855, zastavaná plocha, diel 
„1“ o výmere 428 m2, diel „2“ o výmere 7 m2 a diel „3“ o výmere 3 m2, tak ako boli zamerané 
Geometrickým plánom 39/2011 vyhotoveným dňa 23.8.2011 Ľudovítom Piklom, za cenu 4 €/m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Horváthovi, rod. Horváth, nar. 5.9.1961 a manž. Terézii 
Hovráthovej , rod. Šarišková, nar. 17.9.1965, obaja trvale bytom Markušovce, Železničná 533/22. 
Hlasovanie č. 10:  Prítomní 10, Za 10, Proti 0, Zdržal sa 0 Uznesenie č. 99 
 
Bod č. 13. Prejednanie platu starostu s platnosťou od 1.1.2012 
Starosta otvoril 13. bod rokovania a odovzdal slovo poslankyni Ing. Ivete  Dutkovej, ktorá navrhla 
prerokovať a schváliť starostovi plat od 1.1.2012. Uviedla, že pred rokom po voľbách o plate 
novozvoleného starostu nejednali. V máji tento rok bola schválená novela zákona, ktorá 
odmeňovanie starostov upravila znížením koeficientu pre výpočet platu. Pri plate nášho starostu to 
činní zníženie o cca 300 €. Nakoľko obecné zastupiteľstvo v určenej lehote plat neprerokovalo 
a nevyužilo možnosť upraviť plat, kde zákon dovoľuje zvýšiť ho až o 70 %, starosta má zákonom 
stanovený najnižší plat.    
Ing. Dutková navrhla plat starostu, ktorý mu patrí zo zákona zvýšiť o 15 %. Zdôvodnila to prácou za 
uplynulý rok, kde sa vyriešilo mnoho vecí a urobilo sa veľa práce. Zvýšením o 12 % by sme sa dostali 
na úroveň platu aký mu patril na začiatku volebného obdobia a navýšením do 15 % by to bolo 
navýšenie o cca 50 € oproti nástupnému platu. 
Peter Tarbaj – je vidieť, že sa urobilo kus roboty, neviem či už je taká doba, keď šetríme na každom 
mieste, aby sme k úprave platu pristupovali teraz. Nie som proti tomu, ale neskôr. 
Mgr. Monika Hodnická – nespochybňujem prácu starostu, určite sa urobilo kus práce ... no 
nesúhlasím so zvyšovaním platu.  
Alžbeta Franková – zákon sa schválil kôli tomu, aby sa obmedzili platy. V dnešnej situácii je otázne 
navyšovanie platu. Odmeňovanie je predčasné riešiť teraz, zvykne sa to riešiť až keď majú poslanci k 
dispozícii vyúčtovanie – záverečný účet obce. 
Starosta dal hlasovať o návrhu Ing. Ivety Dutkovej zvýšiť plat starostu o 15 %. 
Hlasovanie č. 11:  Prítomní 10, Za 2, Proti 6, Zdržal sa 2 Uznesenie č. 100 
 
Bod č. 14. Interpelácie poslancov 
o Peter Tarbaj – na závady v bytovkách boli podané reklamácie. Len málo z nich bolo riešených. 
Starosta – byty kde je pleseň je nutné často vetrať. Výmena pecí nie je urobená, Výdavky na výmenu 
dáme do rozpočtu na rok 2012 a pece budeme meniť v bytoch, kde to bude akútne. Revízie v bytoch 
sme urobili.  
o Peter Tarbaj – opadané balkóny opravili, ale urobili ich tým istým spôsobom, ako boli urobené. 
Nie je dobre ukončená dlažba. Závada sa bude opakovať. 
Ventilátor nefunguje a nebol ho nikto opraviť. 
Starosta – na výstavbu bytových domov je rozpočtovaných malo peňazí. Pri stavbe ak by investor 
doplatil na výstavbu nemuselo by sa investovať do opráv. 
Peter Tarbaj – na škole opravovali sneholapy a zase založili tie isté. Na budúci rok budeme opäť riešiť 
ten istý problém, keď sa nezaložia ďalšie zábrany. Aj na zdravotnom stredisku je tak isto urobené. 
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o Mgr. Lukáš Klučár – na zdravotnom stredisku bol problém so zamrežovaním lekárne. Ako sa to 
vyriešilo? 
Starosta – mreže založili z vnútornej strany. 
o Alžbeta Franková – aká situácia je s dodávkou vody v obci, vraj je nedostatok vody. 
Starosta – vody je nedostatok, ale nie je to kritické. Ak sa prítok vody bude zhoršovať odstavíme 
výtokové stojany v Jarečku a Za tehelňou. 
o Mgr. Monika Hodnická – vchod do cintorína bude naozaj tak, ako je to teraz? Nemohol by byť 
z predu? 
Starosta – vchod ostane tak ako je, ešte urobíme chodník od cesty okolo domu smútku. 
o Mgr. Monika Hodnická – na jednom zasadnutí sme dopĺňali zoznam domov napojených na 
kanalizáciu. P. Stachura všetko vypúšťa na záhradu. 
Starosta – obecný úrad preverí zoznam. 
o Alžbeta Franková – čo sa rieši na príprave kanalizácie na dolnom konci. 
Starosta – príprava je na mŕtvom bode. Je potrebné doriešiť umiestnenie ČOV.  
 
Bod č. 15. Diskusia 
o  František Kalafut – uvažuje sa, že chodník cez cintorín pôjde krížom od vchodu ku krížu. Myslím 
si, že tento variant nie je vhodný. Lepšie je chodník ponechať tak ako je teraz. 
o Ing. Iveta Dutková – keďže sme schválili v nariadení príspevok na školský klub a zároveň aj 
oslobodenie pre deti z rodín v hmotnej núdzi dala by som návrh, aby sme prijali uznesenie, aby 
fungoval ako školský klub, kde deti si budú robiť úlohy, pripravovali sa na vyučovanie.  
Hlavná kontrolórka – z hľadiska rozpočtu, finančné prostriedky sú určené na školský klub 
Starosta -  budem p. riaditeľovi školy tlmočiť názor, že finančné prostriedky môžu byť využité výlučne 
na školský klub, a nie na pokračovanie krúžkov z projektov. 
o  Ing. Radovan Rimbala  na schôdzi urbárnikov asi pred mesiacom sme riešili problém róma, ktorý 
v Jarečku od obce odkúpil pozemok na výstavbu. Ale on si stavbu neumiestnil len na svoj pozemok, 
ale dom postavil sčasti na urbársky pozemok. Chcem sa spýtať, či prišiel obecnému úradu list od 
urbárskej spoločnosti v ktorom žiadajú o pomoc obce.  
Starosta – prišiel list v ktorom žiadajú o zbúranie stavieb na urbárskom pozemku. K tomuto prípadu 
neprišiel žiaden list. 
 
Bod č. 16. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

na svojom 9. zasadnutí dňa 1.12.2011 
 
vzalo na vedomie: 
1. Kontrolu uznesení 
2. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011 
3. Správu hlavného kontrolóra Kontrola zaplatených prác hradených z rozpočtu školy na 

rekonštrukciu školy a zdokladovanie odovzdania železného šrotu, likvidácie parkiet a latenia pri 

rekonštrukcii základnej školy 
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U Z N E S E N I A 
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce konaného 1.12.2011 

 
Uznesenie číslo 93/2011     
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
ruší 
 
Uznesenie č. 70 bod 1 a č. 70 bod 2 z 2. 6. 2011 

 
Uznesenie číslo 94/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  
 
uznáša sa a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácie 

 
Uznesenie číslo 95/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
uznáša sa a schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce 

 
Uznesenie číslo 96/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
uznáša sa a schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach 

 
Uznesenie číslo 97/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
 
zápis do Kroniky obce za rok 2007, 2008 a 2009 
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Uznesenie číslo 98/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
 
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Markušovce, zapísaných na LV 1, parcely C-KN 2975, 
zast.pl., o výmere 42 m2 a parcely C-KN 2976/2, zast.pl., o výmere 20 m2 za nehnuteľnosť vo 
vlastníctve Rudohorskej investičnej spoločnosti, a.s., Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves, zapísanú na 
LV č. 1285 ako parcela C-KN 2932/5, zast.pl., o výmere 72 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu, že pozemky sa nachádzajú vo vnútri pozemku druhého vlastníka a zámenou sa odstráni 
neprístupnosť pozemku 

 
Uznesenie číslo 99/2011      
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
schvaľuje 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Markušovce, zapísanej na LV č. 1, 
v podiele 1/1, katastrálneho územia Markušovce, pozemku parcely    C-KN 2855/3, zastavaná plocha, 
o výmere 186 m2 a časti parcely E-KN 2855, zastavaná plocha, diel „1“ o výmere 428 m2, diel „2“ 
o výmere 7 m2 a diel „3“ o výmere 3 m2, tak ako boli zamerané Geometrickým plánom 39/2011 
vyhotoveným dňa 23.8.2011 Ľudovítom Piklom, za cenu 4 €/m2, do bezpodielového spoluvlastníctva 
Jozefovi Horváthovi, rod. Horváth, nar. 5.9.1961 a manž. Terézii Hovráthovej , rod. Šarišková, nar. 
17.9.1965, obaja trvale bytom Markušovce, Železničná 533/22. 

 
Uznesenie číslo 100/2011       
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
  
zamieta 
 
návrh na zvýšenie platu starostu obce Markušovce o 15 % 

 
 
V Markušovciach, 9. decembra 2011 
 
Zapísala: Anna Galková  

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Lukáš Klučár ............................................ 

Alžbeta Franková   ............................................ 

 

 

 Michal Čuchran 
 Starosta obce 


