
 

Strana 1 z 11 

Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 

Zápisnica 
 

Z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  11. 12. 2014. 

 
 
Prítomní:  
 

P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Ján Kvetko Mgr. Poslanec 
4.  Adriana Hrivnáková Mgr. Poslankyňa 
5.  Mária Jankovičová Ing. Poslankyňa 
6.  Ján Tóth  Poslankyňa 
7.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
8.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 
5. Schválenie rozpočtu pre rok 2015 
6. Upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
7. Rôzne 
8. Schválenie uznesenia 
9. Záver  
 

 
 

Bod č. 1: Zahájenie 

 Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Poslanci OZ 
nemali žiadne návrhy. Kontrolórka navrhla prerokovať plán práce kontrolóra obce. 
Starosta navrhol prerokovať to v bode rôzne. Starosta dal hlasovať o programe 
obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie  
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Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Program schválený v nezmenenej forme.  
 

Bod č. 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Starosta navrhol ako zapisovateľa prítomného p. Rusňáka a navrhuje ho aj na 
celé volebné obdobie. Žiadne iné návrhy neboli.  

Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Zapisovateľ bude na dnešnom a aj na ďalších zasadania p. Rusňák. 
 
 Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p.p. Mgr. Hrivnákovú a p.p. 
Mgr. Kvetka. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Overovatelia zápisnice budú p.p. Mgr. Hrivnáková a p.p. Mgr. Kvetko. 
 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie  

Starosta navrhol do návrhovej  komisii p.p. Ing. Jankovičová a p.p. Kvetka. 
 

Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
V návrhovej komisii budú p.p. Ing. Jankovičová a p.p. Kvetko.   
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Bod č. 4: Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 

 Starosta obce oboznámil, že rozpočtové opatrenie viselo predpísaných 15 dní v 
úradnej tabuli a následne stručne vysvetlil o čo ide. Poslanci mali opatrenie a aj 
ostatné dokumenty doma na preštudovanie. Žiadne otázky ani pripomienky neboli, 
starosta dal o opatrení hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Rozpočtové opatrenie č.3/2014 bolo schválené 
 
 

Bod č. 5: Schválenie rozpočtu pre rok 2015 

 Rozpočet visel vo forme programového rozpočtu v úradnej tabuli 15dní. Slovo 
dostala kontrolórka obce.  
Kontrolórka prečítala svoje stanovisko k rozpočtu – je v súlade so zákonmi, 
nariadeniami vlády a s príručkami. Starosta prenechal slovo obecnému 
zastupiteľstvu.  
P.p. Mgr. Kvetko sa opýtal koľko má obecný úrad zamestnancov. Starosta 
odpovedal, že okrem neho dvoch a vymenoval ich. P.p. Mgr. Kvetko povedal, že na 
správu a údržbu komunikácií je tam 4000 € to sa mu zdá dosť málo a bolo by to 
navýšiť. Starosta odpovedal, že keď sa niekde pridáva tak z niečoho treba odobrať. 
Mgr. Kvetko navrhuje ubrať z právnych služieb. Pamätá si navýšenie poplatku za 
právne služby a zaujíma ho koľko úkonov urobila p. Valachová za roky 2013 a 2014. 
Opýtal sa či ju neplatíme dvojmo aj paušálne aj za úkony. Starosta odpovedal, že nie 
platí sa len paušálne. Ďalšiu otázku mal ku kapitálovým výdavkom – oddychová 
zóna, vie že sa žiadala dotácia, tak či je tam preto taká suma. Starosta odpovedal, že 
je podaná žiadosť o dotáciu ktorá ešte nie je schválená. P.p. Mgr. Kvetko je za 
oplotenie multifunkčného ihriska, tak či sa neplánuje oplotiť. Starosta povedal, že má 
navrhnúť finančné riešenie na oplotenie na ďalšom zasadaní. Ďalšia otázka bola 
ohľadom kamier, koľko ich je a čo snímajú. Snímajú verejné priestranstvá, koľko ich 
je starosta povedať nevie. Momentálne je z toho opakovane vyšetrovaný 
a dotazovaný cez infozákon. Keď sa ukončí vyšetrovanie tak zastupiteľstvo 
oboznámi s výsledkom.  
P.p. Ing. Jankovičová sa opýtala, že čim mal predchádzajúci starosta právnika. 
Predchádzajúci starosta bol prítomný tak odpovedal, že právnika nemal.  
P.p. Mgr. Hrivnáková podotkla, že sa sumy na cesty rokmi zvyšujú a keď chceme 
ešte viac zvýšiť sumu, musíme niektorú časť ukrátiť.  
Starosta navrhuje schváliť rozpočet v súčasnom stave a zmeniť sa to dá kedykoľvek 
rozpočtovým opatrením.  
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p. ekonómka Ing. Mihalková – odhad podielových daní je vyšší ako bol po minulé 
roky a preto by sa mali príjmy ešte navýšiť a odtiaľ by sa mohli čerpať spomínané 
prostriedky.  
p.p. Mgr. Kvetkovi sa nepáči program vzdelávanie, pretože nesúhlasí s modulovou 
školou – obec je zaťažená úverom.  
p.p. Mgr. Kvetko a p.p. Ing. Jankovičová navrhujú znížiť právne služby na polovicu 
tzn. na 1200 € a získané peniaze pridať do údržby komunikácií.  
Hlasovanie  
Za: p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Ing. Jankovičová,  
Proti: p.p. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Tóth 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Návrh na zmenu rozpočtu neprešiel.  
 
Starosta dal hlasovať za rozpočet v takej forme akej je.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Rozpočet je schválený vo forme ako visel v úradnej tabuli. Príjmy spolu v sume 
790660 € a výdavky spolu v sume 790660 € 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočty na roky 2016 a 2017. 
 
 

Bod č. 6:Upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom zásobovaní 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 Starosta oboznámil prítomných a prečítal upozornenie prokurátora. Vysvetlil, 
že sme sa radili s okolitými dedinami z Muráňa nám poslali vzor. VZN sme 
porovnávali aj s inými obcami ktoré majú to svoje zverejnené na internete. Na 
základe toho sme vypracovali to naše. Posledným krokom bolo, že sme to poslali 
našej právničke. Navrhla nám vypustiť zo zverejnenej verzie v článku 5 bod 5 a 6, 
v článku 5 bode 4 doplniť jednu vetu a doplniť nové body 5 a 6.  Následne starosta 
prečítal celé VZN navrhované a upravené právničkou. Nasledovala diskusia k VZN.  
OZ sa zhodlo, že asi dosť občanov to porušuje, ale zákon dodržiavať treba tak toto 
VZN prijať musíme.  
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie upozornenie prokurátora. 
 
Následne dal starosta hlasovať o prečítanom VZN „O spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd a o zneškodnení 
obsahu žúmp“. 
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Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
VZN je schválené.   
 
 

Bod č. 7: Rôzne 

 Starosta začal s tým, že VZN o daniach a poplatku za odpad sa nemenilo. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že VZN o daniach a poplatku za odpad sa 
nemenilo a v platnosti na rok 2015 ostáva pôvodné VZN. 

Starosta dal slovo kontrolórke obce. Kontrolórka prečítala plán práce rozpísaný na 
jednotlivé mesiace prvého polroka 2015. P.p. Ing. Jankovičová navrhla poveriť 
kontrolórku skontrolovať právne úkony právničky obce za rok 2014 a 2015. 

Starosta dal hlasovať o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 

Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Plán kontrolnej činnosti schválený.  
 

Následne po dohodnutí OZ dal starosta hlasovať o poverení kontrolórky 
skontrolovať právne služby – množstvo a závažnosť právnych úkonov za roky 2013 
a 2014.  

Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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OZ poveruje kontrolórku skontrolovať množstvo a závažnosť právnych služieb za 
roky 2013 a 2014. 

Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Synottip o zriadenie stávkovej kancelárie 
v budove krčmy. Starosta vyjadril názor, že je proti tomu. P.p. Mgr. Hrivnáková 
stávkovanie učí deti k hazardu a ničí to rodinu, je proti. P.p. Ing. Jankovičovej sa zdá, 
že už sa o tomto raz rokovalo a zakázalo sa to celkovo.  

Hlasovanie  
Za:0 
Proti: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. 
Tóth 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Žiadosť nechválená. 
 
Starosta sa opýtal či ešte niekto nechce niečo v bode rôzne. Nikto nemal už nič na 
prerokovanie.  

 

Bod č. 8: Schválenie uznesení 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p.p. Mgr. Hrivnáková, p.p. 
Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Bod č. 11: Záver  
 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
Po ukončení sa ešte opýtala p. Smereková či máme 22 zamestnancov alebo dvoch?. 
Starosta odpovedal, že p.p. Mgr. Kvetko sa pýtal na obecný úrad a ten má dvoch 
zamestnancov. Obec so ZŠ s MŠ a s TSP momentálne aj s hliadkou má cez 20 
zamestnancov.  
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P. Vrtiš sa ozval, že nebola diskusia a pri novej škole je hodnota žumpy nula 
a žumpa ktorá bola uložená pod stavbou školy je zle uložená a kto bol stavebný 
dozor. 
Starosta odpovedal, že stavebný dozor bol niektorý pán z tej firmy ktorá to 
realizovala. Hodnota nula tam je preto, lebo sa za osadenie žumpy ešte neplatilo. 
Zistili sme, že bola žumpa nesprávne osadená (preto sa znehodnotila).Firma ktorá to 
robila našu reklamáciu uznala a sľúbila dodať a osadiť betónovú žumpu na vlastné 
náklady a preto nemá vyplatené všetky financie za prevedené práce.  
 
Nasledovala diskusia a obviňovanie zo strany p. Vrtiša ohľadom projektora 
a ozvučenia budúceho „kina“, sušičky, brány do ZŠ a do cintorína.  
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 11.12.2014    
   
   
Overovatelia   

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

Mgr. Adriana Hrivnáková ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 11. 12. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č.2/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 

 

K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č.3/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

za zapisovateľa na celé volebné obdobie Ing. Lukáša Rusňáka 

 

Uznesenie č.4/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Mgr. Adrianu Hrivnákovú a Mgr. Jána Kvetka 

 

K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č.5/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
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schvaľuje 

do návrhovej komisie Jána Kvetka a Ing. Máriu Jankovičovú 

 

 

K bodu 4.: Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
3/2014 

Uznesenie č.6/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2014 

 

K bodu 5.: Schválenie rozpočtu pre rok 2015 

Uznesenie č.7/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

neschvaľuje 

navrhovanú úpravu rozpočtu – zníženie právnych služieb na hodnotu 1200 € 

a následné navýšenie údržby a opráv komunikácií 

 

Uznesenie č.8/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2015 v pôvodnom znení, tak ako visel vo výveske. Príjmy spolu 

v sume 790660 € a výdavky spolu v sume 790660 €. 
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Uznesenie č.9/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

berie na vedomie 

rozpočty obce na rok 2016 a 2017 

 

K bodu 6.: Upozornenie prokurátora a schválenie VZN o náhradnom 
zásobovaní vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd 

Uznesenie č.10/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

berie na vedomie 

upozornenie prokurátora 

 
 

Uznesenie č.11/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie „O spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp“ 

 
 

K bodu 7.: Rôzne 

Uznesenie č.12/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

berie na vedomie 

platnosť VZN č. 2/2009 v znení neskorších dodatkov  
 
 

Uznesenie č.13/11/12/2014 
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Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlasnej kontrolórky obce na prvý polrok 2015  
 
 

Uznesenie č.14/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

poveruje 

hlavnú kontrolórku obce skontrolovať množstvo a závažnosť právnych služieb 
obecnej právničky za roky 2013 a 2014. 

 
 

Uznesenie č.15/11/12/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

neschvaľuje 

žiadosť spoločnosti Synottip o zriadenie stávkovej kancelárii v budove krčmy  
 
 
 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 11.12.2014    
   
   
Overovatelia   

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

Mgr. Adriana Hrivnáková ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 


