
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 

Zápisnica 

Napísaná z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 

dňa  10. 11. 2011. 

 

Prítomní: pp., Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Jana Máteová, starosta  Ing. Marek Nosko,      

Ing. Mária Šablatúrová,  Ing. Mária Jankovičová 

 

 

Ospravedlnená  -  p. Božena Michalčeková,  

 

Program:  1. Zahájenie 

 2. Voľba návrhovej komisie 

 3. Plnenie prijatých uznesení 

 4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

 5. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č.2/2007 

 6. Schválenie zmien v rokovacom poriadku OZ  

 7. Prerokovanie prevádzky výherných automatov na území obce 

 8. Podanie informácií o príprave územného plánu obce 

 9. Prerokovanie prípravy VZN o daniach a odpadoch pre rok 2012 

 10. Schválenie uznesenia  

 11. Záver  

 

 

Jednanie 

Bod č.1: Zahájenie 

 

 Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhol,  aby 

sa doplnil bod č. 3: Voľba overovateľov. 

 

Poslankyňa Ing. Šablatúrová navrhla napísať presné znenie bodu 8 v programe: Podanie 

informácií o územnom pláne obce. 

 

Starosta dal o návrhoch hlasovať.  

Hlasovanie: 4 poslanci  hlasovali za návrh, p. Kvetko sa zdržal.  

 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Kvetko a p. Ing. Šablatúrová . 

Starosta o návrhu hlasovať.  

Hlasovanie:  jednohlasne schválené  

 



Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice  

 

 Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté p. Ing. Jankovičová a p. Rusňáková 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  jednohlasne schválené 

 

Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 

 

 56/29/2011 – rozpočet - splnené 

 57/29/2011 – kontrolór - plní sa  

 58/29/2011 –  zrušenie uznesenia - splnené 

 59/29/2011 – separácia odpadu - splnené 

 60/29/2011 – ÚPN - plní sa 

 

Bod č. 5: Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných  o jednej kandidátke - p. Tomšíkovej na funkciu 

kontrolóra obce.  

 

Poslankyňa  Ing.  Jankovičová oboznámila prítomných s formálnou stránkou voľby 

kontrolórky,   po otvorení obálky prečítala prihlášku p. Tomšíkovej, životopis uchádzačky ,    

k prihláške priložený výpis z registra trestov a maturitné vysvedčenie.  

 

Pani Tomšíková sa v krátkosti prestavila a povedala, že pracovala na obecnom úrade v Hucíne 

najskôr ako referentka, matrikárka a úradníčka a neskôr ako starostka (do r. 2010).                 

V súčasnosti pracuje ako kontrolórka v Chyžnom, Prihradzanoch a Gemerských Tepliciach.  

 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie : za bol pán Kvetko, pani Máteová a pani Rusňáková 

Zdržali sa: Pani Ing. Jankovičová a Ing. Šablatúrová 

 

Bod č. 6:  Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007 

 

Starosta oboznámil prítomných o zmene v drobnom stavebnom odpade 

a elektroodpade. 

 

Starosta dal o dodatku č. 2 hlasovať. 

Hlasovanie: jednohlasne schválené 

 

 

 

 



Bod č. 7:  Schválenie zmeny v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva 

 

Starosta prečítal návrh zmien v rokovacom poriadku, t. j.  paragraf 5 bod č. 1 vypadáva  

„alebo 24 hodín pred zasadnutím“  a v paragrafe 9, bod č. 4 vypadáva „obecná rada „ nakoľko 

obecnú radu nemáme. Ostatné ostáva. 

 

Starosta dal návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: jednohlasne schválené 

 

  

Bod č. 8: Prerokovanie prevádzky výherných automatov na území obce 

 

Starosta oboznámil prítomných, že je možné upraviť prevádzku automatov v obci. Svojim 

názorom vyjadruje negatívny vplyv prevádzky automatov v priestoroch obecnej krčmy a 

navrhuje zrušiť ich prevádzku.   

 

Pani Ondriková (v súčasnosti nájomca obecnej krčmy)  ústne podala žiadosť o zníženie 

nájomného, vzhľadom k tomu, že z výherných automatov má v súčasnosti 30 % tržieb.  

 

Poslankyne p. Máteová, Ing. Šablatúrová a Ing. Jankovičová vyjadrili svoj súhlas s názorov 

starostu, t. j. prikláňajú sa za zrušenie prevádzky výherných automatov v obci. 

 

Starosta dal hlasovať o príprave návrhu VZN na zrušenie automatov, platného od  1. januára 

2011. 

 

Hlasovanie: jednohlasne schválené 

 

Bod č. 9: Podanie informácií o príprave územného plánu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných o oslovení troch možných dodávateľov. Na stretnutie OZ 

pozval pána architekta Bugár, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku na zabezpečenie 

obstarávania územného plánu obce. Zároveň poprosil pána architekta,  aby podal informácie 

Obecnému zastupiteľstvu  a odpovedal na prípadné otázky.  

 

Pán architekt Bugár, ako jeden z možných dodávateľov podal bližšie informácie o prípravnej 

fáze a jeho následnej realizácii. 

 

Územný plán je povinnosť pre obce nad 2000 obyvateľov a pre tie obce,  ktoré sa chcú 

rozvíjať. V našej obci by predpokladal, že územný plán rozšíri obec o cca 35 domov (15 %).  

Dodal, že územný plán nie je financovaný len z rozpočtu obce, na územný plán sa získavajú 

dotácie či už so štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu VUC. Územný plán rieši celé územie 

obce, určí centrum, priemyselnú časť a iné. Podľa nového zákona bude štát podporovať 

územné plány práve pre obce pod 2000 obyvateľov. Dodal, že na základné práce, obstaranie 

územného plánu musí financie vynaložiť obec, na ostatné sa dá získať dotácia (pre súčasné 

obdobie je termín do 28. februára 2012).Ďalej oboznámil prítomných s postupnosťou krokov 



na zabezpečenie obstarávania pre vypracovanie územného plánu (trvá cca 2 roky), že najskôr 

sa musí získať súhlasné stanovisko dotknutých orgánov, na mesiac sa zverejní výzva,  aby sa 

každý občan obce mohol k tomu vyjadriť, potom sa vypracúvavajú rozbory. Zadanie sa ďalej 

prerokúva s dotknutými orgánmi a so zastupiteľstvom. Koncept sa prerokúva verejne 

s občanmi, aby sa každý vyjadril a vypracuje sa súborné stanovisko. V tomto kalendárnom 

roku by z rozpočtu obce bolo vydaných cca 1600 €, ďalšie finančné prostriedky sa 

rozpočítavajú v ostatných rokoch. 

 

Starosta doplnil, že územný plán je veľký krok vpred vzhľadom k pozitívnemu rozvoju obce  

v budúcom období,  preto vyžiadal cenové ponuky , pána architekta prizval na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, pretože nemá toľko informácií o UPN ako pán architekt. Podotkol, 

že by bolo dobré schváliť finančné prostriedky na vytvorenie UPN čo najskôr, pretože  teraz 

sú vhodné podmienky na požiadanie dotácie  (do 28. 2. 2012) a obec môže stratiť jeden rok, 

pričom sa môžu zmeniť podmienky žiadosti o finančnú dotáciu na vytvorenie Územného 

plánu obce. 

 

Občan p. Vrtiš povedal, že zastupiteľstvo sa musí najskôr dohodnúť,  kde to bude, získať 

pozemky a pod. Ďalej sa pýta, že kto zaplatí tie pozemky a kto dá peniaze na cesty ?  

 

Pán architekt mu odpovedá, že ako vie obec, že práve tieto pozemky treba,  povedal mu, že 

rozmýšľa naopak. 

 

Občanka p. Ficeriová sa pýta, či zastupiteľstvo má predstavu ktoré pozemky sa dajú odkúpiť?  

 

Pán Bugár odpovedá, že prvý krok UPN je určenie územia.  

 

Poslankyňa Ing. Jankovičová sa pýta či to správne chápe, že na začiatku treba dať spomínanú 

prvotnú investíciu a vtedy sa začne vypracovávať zadanie a vyberať sa územie kde bude 

možné UPN realizovať.  

 

Pán Bugár odpovedal, že áno. 

 

Občanka p. Ficeriová podotkla, že už v minulosti sa mali stavať domy za humnami aj projekt 

bol už dokončený. Pokračovala, že vtedajší starosta mal problémy pri vykupovaní pozemkov, 

ľudia nechceli predávať. Taktiež pripomenula, že čo keď bude projekt a nebude možne na tom 

mieste skúpiť pozemky.  

 

Starosta opravil p. Ficeriovú, že projekt v minulosti dokončený nebol a že občania                  

v súčasnosti majú iný vzťah k ornej pôde ako kedysi a ubezpečuje OZ, že po finančnej stránke 

sa nemá čoho báť a verí, že budúce generácie im poďakujú.  

 

Pán Bugár odpovedal, že občania sa vyjadrujú 4x a je dostatok času aby sa vytypovali 

pozemky, ktoré sa budú dať skúpi a pri každom probléme sa projekt prepracuje.  

 

Občan p. Krokavec súhlasí so starostom a podporuje ho.  

 

Poslankyňa pani Šablatúrová sa pýta,  či je rozdiel keď to schvália dnes a keď to schvália 

o týždeň. 

 



Pán Bugár povedal, že o týždeň  to bude veľmi tesný termín, no je ešte možné začať s 

realizáciou prípravnej fázy.  OZ sa po diskusii dohodlo, že zvolajú o týždeň    v utorok 

o 18.00 hod ďalšie zastupiteľstvo. 

 

Starosta poďakoval pánovi architektovi za vysvetlenie problematiky. 

 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: jednohlasne schválené 

 

Bod č. 10: Prerokovanie prípravy VZN o daniach a odpadoch pre rok 2012 

 

 Starosta oboznámil o čo ide a treba sa, že či chceme upraviť VZN o daniach 

a poplatkoch za odpad , treba si premyslieť aké zmeny by sme chceli.  

Starosta poprosil pani Rusňákovú aby porovnala VZN okolitých obcí nech sa nabudúce 

dohodneme.  

 

Bod č. 11: Schválenie uznesenia  

 

 Poslankyňa Ing.  Šablatúrová prečítala návrh uznesenia. Po prečítaní návrhu dal 

starosta hlasovať o jeho schválení. 

Hlasovanie: všetci za 

 

Bod č. 12: Záver 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ. 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke  

Dna 10. 11. 2011  

Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák  

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Mária Jankovičová........................... 

 

Anna Rusňáková...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Nosko 

starosta obce 

 

 

 

 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

U z n e s e n i e 

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 10. 11. 2011 

________________________________________________________ 

 

 

K bodu 1.: Zahájenie 

 

Uznesenie č. 61/10/11/2011 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmenu programu obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 62/10/11/2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do návrhovej komisie pána 

Kvetka a pani Ing. Šablatúrovú.  

 

 

K bodu 3.:Voľba overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 63/10/11/2011 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za overovateľov 

zápisnice pani Ing. Jankovičovú a pani Rusňákovú .  

 

 

K bodu 4.:Plnenie prijatých uzenesní 

 

Uznesenie č.64/10/11/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení. 

 



K bodu 5.: Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Uznesenie č.65/10/11/2011 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za novú kontrolórku obce 

pani Helenu Tomšíkovú.  

 

K bodu 6.: Schválenie dodatku č.2 k VZN č.2/2007 

 

Uznesenie č.66/10/11/2011 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje dodatok č.2 k VZN 

č.2/2007.  

 

 

K bodu 7.: Schválenie zmeny v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č.67/10/11/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmenu  rokovacieho 

poriadku.  

 

 

 

K bodu 8.: Prerokovanie prevádzky výherných automatov 

 

 

Uznesenie č.68/10/11/2011 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke navrhuje prijať VZN o zákaze 

prevádzkovania výherných automatov. 

 

 

K bodu 9.: Podanie informácií o príprave územného plánu obce 

 

Uznesenie č.69/10/11/2011 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie o UPN 

obce Muránska Dlhá Lúka.  

 

 



K bodu 10.: Prerokovanie prípravy VZN o daniach a odpadoch pre rok 2012 

 

 

Uznesenie č.70/10/11/2011 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie návrh zmeny VZN 

o daniach a poplatkoch. 

 

 

 

  

  

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke  

Dna 10.11.2011  

Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Mária Jankovičová........................... 

 

Anna Rusňáková...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Nosko 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


