
 

   Obecné zastupiteľstvo M A R K U ŠK A 

 

    ZÁPISNICA 

 zo šiesteho zasadnutia zastupiteľstva v Markuške dňa 8.12.2015 

 

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

   Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Program rokovania OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

5. Prehodnotenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach, schválenie VZN o  

vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na ver. priestranstvách 

6. Úprava rozpočtu na za rok 2015 

7. Návrh rozpočtu na rok 2016 

8. Zriadenie inventárnej komisie a vyraďovacej 

9. Odmeny poslancov za rok 2015 

10. Diskusia – Rôzne 

11. Prijatie uznesenia zo zasadnutia OZ 

12. Záver 

 

   Ad.1/  Starosta obce otvoril a privítal poslancov na zasadnutí OZ. 

 

  Ad.2/  Predniesol program dnešného rokovania OZ. 

- program rokovania bol jednohlasne poslancami odsúhlasený 

 

  Ad.3/  Prebehlo hlasovanie za overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

- navrhnutí overovatelia: Peter Hodermarský, Ondrej Gallo 

- zapisovateľ: A.Hanisková 

- jednohlasne schválení 

   Ad.4/ Starosta previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa  

             9.10.2015. Uznesenia splnené 

 

   Ad.5/ Starosta obce navrhol prehodnotiť VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch 

- poslanci sa zhodli, že poplatky sa meniť nebudú , VZN bude platné aj na rok 

2016(oslobodenie od dane sa v našej obci vypúšťa, týka sa len kostola, cintorína, parkov, 

budov Oú) 

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov n a ver. priestranstve 

- bolo poslancom predložené na schválenie 

- poslanci jednohlasne VZN schválili 

 

  Ad.6/  Úprava rozpočtu za rok 2015 

- kontrolór obce navrhol úpravu rozpočtu za rok 2015 

- poslancami jednohlasne odsúhlasené 

 

 Ad.7/  Návrh rozpočtu na rok 2016 -2018 

- kontrolór obce predniesol návrh rozpočtu na rok 2016, (materiál odovzdaný poslancom) 

- po prehodnotení s poslancami OZ , bol rozpočet schválený jednohlasne 

 

 



Ad.8/  Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

- do komisií boli navrhnutí všetci poslanci OZ  

- dohodli sa, že dňa 29.12.2015 vykonajú inventúru v budovách Oú 

- zloženie komisie pre vyraďovanie bude platiť aj pre MŠ a ZŠ  

- poslanci  komisie jednohlasne odsúhlasili 

 

Ad.9/ Odmeny poslancov za rok 2015 

- poslanci sa na zasadnutí OZ dňa 8.12.2015 vzdali odmien za každú účasť na zasadnutí 

OZ konaného v roku 2015 

- poslanci jednohlasne odsúhlasili vzdanie sa odmien za rok 2015 

 

Ad.10/ Diskusia – Rôzne 

- V3S – návrh na prihlásenie do C skupiny 

- Satelit – napísať oznámenie tým, ktorý platia za satelit( dohodnúť ako jednorázový 

poplatok – príspevok na satelit) 

- Kameňolom – nájsť nové riešenie, prejednať zmluvu s Novelom 

- starosta obce oboznámil poslancov, že predložil projekt na Obnovu dediny 2016 

- oboznámil so zmluvou o budúcej zmluve na odpad NATUR – PACK 

( poslanci so zmluvou jednohlasne súhlasili) 

-  dohodli sa na posedení v sále KD na Silvestra pre občanov a inú verejnosť 

- p. Hodermarský P. oboznámil poslancov a prítomných, čo bolo na schôdzi hasičov 

v Rožňave,  

(uviedol ,že boli oboznámený, že velitelia budú musieť mať certifikáty) 

 

Ad.11/ Uznesenia 

 

UZNESENIE VI/39/2015 

OZ schvaľuje  predložený program schôdze OZ zo dňa 8.12.2015 

 

OZ berie na vedomie: kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

konaného dňa 9.10.2015 

 

 

UZNESENIE  VI/40/2015 

OZ schvaľuje overovateľov  zapisovateľa zápisnice z OZ 

 

Overovatelia: P.Hodermarský – poslanec OZ      ....................................... 

 

                      O. Gallo             - poslanec OZ      ........................................ 

 

Zapisovateľ:  A.Hanisková      - prac. Ocú          ........................................ 

 

 

UZNESENIE VI/41/2015 

OZ berie na vedomie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch na rok 

2016. 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE VI/42/2015 

OZ schvaľuje VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejnom priestranstve. 

 

 

UZNESENIE VI/43/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2015. 

 

 

UZNESENIE VI/44/2015 

OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2016. 

 

 

UZNESENIE VI/45/2015 

OZ schvaľuje inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu pre Ocú. 

 

UZNESENIE VI/46/2015 

OZ schvaľuje inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu pre ZŠ a ŠJ v Markuške. 

 

UZNESENIE VI/47/2015 

OZ schvaľuje inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu pre MŠ v Markuške. 

 

UZNESENIE VI/48/2015 

OZ schvaľuje vzdania sa odmien poslancov za rokovania OZ v roku 2015. 

 

Ad.12/ Záver 

- Starosta obce so súhlasom poslancov ukončil program schôdze OZ, poďakoval 

poslancom a kontrolórovi obce za spoluprácu a účasť. 

 

 

 

 

 


