
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  30.12.2008. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera 
Ondriková, Branislav  Ďurej 
 
Neospravedlnený:  Božena Hudáková 
 
Program: 1. Zahájenie 
                2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                3. Oboznámenie sa  s platnosťou VZN pre rok 2009 
                4. Schválenie rozpočtu obce pre rok 2009 
                5. Rôzne 
                6. Diskusia 
                7. Schválenie unesenia 
 
 

J e d n a n i e 
 

K bodu 1.: Zahájenie 
                  –––––––– 
                  Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek 
Nosko, ktorý všetkých prítomných privítal a oboznámil ich s programom 
zasadnutia. Starosta obce doplnil program  v bode  Rôzne  nasledovne: 
- oboznámenie sa s vyhotovením auditu, 
- schválenie poverenia jednať s OTP bankou o vysporiadanie úveru, 
- zrušenie uznesenia č. 60/1/8/2008 voľba hlavného kontrolóra .     
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                  _____________________________________ 
                  
                  Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva bola určená a schválená 
Viera Gešová.  
Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení: Želmíra Štefanková a Viera 
Ondriková. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 3.: Oboznámenie sa s platnosťou VZN pre rok 2009 
                  _______________________________________ 
 
                  Starosta obce Ing. Marek Nosko sa spolu so zástupkyňou 
a poslancami zhodol na ponechaní Všeobecného záväzného nariadenia obce 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2008 i na 
rok 2009.  Zmena bude vykonaná iba v zmene slovenských korún na eurá. 
Hlasovanie: 4 poslanci za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 4.: Schválenie rozpočtu obce 
                  _____________________ 
     
                  Starosta obce Ing. Marek Nosko predložil poslancom obecného 
zastupiteľstva návrh rozpočtu. Navrhol rozpravu k rozpočtu.  
Poslanci  povedali, že nemali čas oboznámiť sa s rozpočtom. Rozprava prebehla 
medzi poslancami, prítomnými občanmi a starostom.  
Hlasovanie: 4 poslanci za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že rozpočet bol po rozprave schválený.  
 
K bodu 5.: Rôzne 
                 ______ 
 
              A/ Oboznámenie sa s vyhotovením auditu. Starosta obce vyzval 
zapisovateľku Vieru Gešovú, aby prečítala  audítorskú správu od Ing. Daniely 
Cibulovej.              
               K správe sa vyjadrili p. Tóth, p. J. Jankovič, p. Valach, p. J. 
Hudák, poslanci a starosta. Kritika padla na zamestnancov obecného úradu ako 
aj na hlavnú kontrolórku obce. Návrh na odstránenie nedostatkov je uložený 
v uznesení.  
 
              B/ Schválenie poverenia jednať s OTP bankou o vysporiadanie úveru.  
Starosta obce Ing. Marek Nosko – predložil návrh na zaplatenie zvyšku úveru 
v OTP banke.  Jedná sa o úver na kúpu budovy Obecného úradu. Obec má 5 
účtov vo Všeobecnej úverovej banke a jeden účet v Dexia banke. Finančná 
situácia obce je dobrá na účtoch máme 1,5 milióna Sk. Keďže samotné úroky sú 
vyššie ako zmluvná pokuta navrhujem uhradiť úver z týchto finančných 
prostriedkov. Tým pádom sa zruší úver a zbytočné sa nebude uhrádzať  finančné 
prostriedky navyše za vedenie účtu.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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              C/ Zrušenie uznesenia č. 60/1/8/2008 voľba hlavného kontrolóra. 
Starosta obce Ing. Marek Nosko – pri kontrole pracovných zmlúv som zistil, že 
zmluva s hlavnou kontorlórkou p. Boženou Hudákovou bola uzatvorená na dobu 
piatich rokov no podľa zákona mala byť uzatvorená na dobu šiestich rokov. 
Preto navrhujem zrušenie tohto uznesenia, keďže voľba hlavného kontrolóra 
bola urobená nesprávne.  
               Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že pri vystavení pracovnej 
zmluvy sa musela pracovníčka obecného úradu matematicky pomýliť.  
               Zástupkyňa starostu obce Želmíra Štefanková – boli sme oboznámený 
s tým, že hlavnej kontrolórke končí pracovná zmluva a preto sme volili nového 
hlavného kontrolóra. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 

 
                K bodu 6.: Diskusia 
                                  _______ 
               
                Starosta obce oznámil prítomným, že dal vypracovať cenovú ponuku 
na vývesnú tabuľu, ktorá by bola umiestnená na vyšnom konci dediny a v ktorej 
by boli vyvesené všetky dôležité informácie týkajúce sa obce. Predbežná cena 
tejto vývesnej tabule je 5.000,- Sk. Ďalej oznámil, že hodlá zriadiť poštovú 
schránku, do ktorej by sa vkladali diskusné príspevky, keďže nie vždy vie on či 
poslanci obecného zastupiteľstva odpovedať občanom na ich otázky, ktoré kladú 
počas diskusie. Všetky príspevky zo schránky budú zaradené do diskusie 
obecného zastupiteľstva. Na všetky diskusné príspevky sa  budeme vedieť skôr 
pripraviť. Starosta sa zaoberal i témou oprava TKR – vyjadril sa, že momentálna 
situácia je taká, že na tento systém sa môže pripojiť ešte štyri mixovacie boxy,   
a tým pádom bude spolu dvadsať dva kanálov. Jeden s týchto kanálov by mal 
byť obecným kanálom, kde by si občania mohli prečítať zápisnice z obecného 
zastupiteľstva. Starosta sa ďalej vyjadril, že bude potrebné vykonať celkovú 
údržbu TKR v obci a po nej  sa budú riešiť aj nové žiadosti o pripojenie. Čo sa 
týka internetu starosta povedal, že sa dozvedel, že údajne vypína obcou 
poskytovaný internet občanom. Vyjadril sa, že v žiadnom prípade internet 
nevypína. S pánom Škvarlom sa pokúšal odstrániť poruchu na internete no ešte 
sa im to nepodarilo, ale bude sa snažiť chybu odstrániť.  Starosta obce ďalej 
oboznámil prítomných, že sa začala inventarizácia majetku obce a výsledky 
budú prednesené po jej ukončení. Predseda inventarizačnej komisie je p. 
Želmíra Štefanková, a členkami sú Viera Krokavcová a Viera Gešová. Starosta 
sa zaoberal i platom ex - starostu na rok 2006 až rok 2010 bola schválená 
odmena  30 %  a právenj stránke je platná. 
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               Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala , že prémie 
starostovi dajú o mesiac či dva. Nikde nie je napísané, že ti dáme  nie 30 %, ale 
40 %. 
               p. František Kaspek – poďakoval za koncert, ktorý sa uskutočnil 
v nedeľu. Ďalej diskutoval o tom , že v obci je možné pripojiť sa k 4 G internetu 
od firmy T-com. 
              p. Pavel Mihalko – upozornil na to, že bol nútený odpojiť sa od 
internetu, ktorý šíri obec, pretože údajne nebol signál. Ďalej sa pýtal okolo 
rozpočtu , keďže mal nejasnosti v počte prihlásených psov v obci, v položke  
daň za psa  bola uvedená suma 12. 000,- podľa neho je v obci  viac ako 120 
psov.  
              Starosta obce poďakoval za poďakovanie, ale zdôraznil, že je potrebné 
poďakovať účinkujúcim, pani farárke ECAV, p. M. Hudákovej . Vyjadril 
spokojnosť s  pripraveným programom ako aj účasťou na ňom. Do budúcnosti 
sa bude snažiť usporiadať viac podobných akcií.  K položenej otázke od p. F. 
Kaspera  - behom týždňa budem zisťovať ako to je s 4 G internetom  v obci. 
K otázke od p.P. Mihalku - zistím ako to je so žírením signálu .                
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – na obecnom úrade je počítačová 
trieda, ktorú  môže ktorýkoľvek občan obce  využívať. Na otázku od p. P. 
Mihalku v obci je naozaj ďaleko viac psov ako 120 ks, ktoré sú prihlásené. 
                p. Imreová – sa pýtala kto robil rozpočet, i na to prečo nie sú 
jednotlivé položky rozdelené. Podľa nej by sa rozpočet mal ľuďom vysvetliť. 
Chcela vedieť i sumu , ktorú dostáva obec zo štátu na školu. 
                p. J. Jankovič – pýtal sa kedy bude natretá strecha na sále KD? Ďalej 
diskutoval o tom, že v rozpočte je vyčlenených  veľa prostriedkov na mzdy 
pracovníkov obecného úradu. Zdalo sa mu málo peňazí vyčlenených na opravy 
a údržbu sály KD. Ako je to s traktorom, ktorý má byť v majetku obce. 
                Poslanec Branislav Ďurej  - odpovedal p. Jankovičovi , že sa asi 
vyparil. 
                p. Tóth – diskutoval o tom, že mu pred šiestimi rokmi p. Vrtiš 
traktorom poškodil auto. 
                Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – keď som nastúpila na post 
poslankyne obecného zastupiteľstva v roku 2002 v evidencii majetku traktor 
nebol. 
                Starosta obce – predpokladám, že do mesiaca bude predložený nový 
prerobený rozpočet. Zo zákona nám vyplýva mať schválený rozpočet, ale 
priebehu roka ho môžeme prerobiť. Čo sa týka inventúry hodlám si preveriť či 
všetok majetok, ktorý sme kúpili alebo nadobudli bol prijatý do majetku obce. 
Keď skončí inventúra pokúsim sa preveriť nákupy za predchádzajúce roky. Na 
prijatie  traktora do majetku nemusí byť doklad, možno nebol prijatý ani do 
majetku obce. Na ďalšom zastupiteľstve Vás budem informovať. 
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                p. F. Kasper  - sa pýtal či sa neuvažuje o opätovnom zriadení 
kaderníctva ako aj  či  by sa starosta nemohol poinformovať o prinavrátení pošty 
do obce.  
                 Starosta obce – je veľa problémov, ktoré treba riešiť pokúsim sa 
zaoberať najskôr tými dôležitejšími a väčšími. 
                p. Imreová – zaujímalo ju kedy sa vysťahuje a koľko platí nájomné p. 
Oháh bývajúci na ihrisku.  
                Starosta obce – p. Oláh nájom neplatí. 
                p. Imreová – čo robí pre dedinu, že nájomné neplatí. 
                p. G. Smereková – sa pýtala prečo neplatia rómovia za odpad. 
               Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – podľa zákona odpad 
produkuje nehnuteľnosť a okrem jedného róma, nikto z rómskej osady nevlastní 
nehnuteľnosť. Dali sme príkaz na búranie čiernej stavby postavenej na rómskej 
osade , ale prokurátor nám dal návrh, aby sme dotyčnému Rómovi potvrdenie 
o dlhodobom prenájme.  Poraďte mi ako ich dotlačiť k tomu aby platili, veď nie 
sú schopný zaplatiť ani poplatok za vodu. 
                Starosta obce – je to väčší problém , ktorý tu nevyriešime, je ťažké 
donútiť ich k čomukoľvek. Učiteľky sa sťažujú, že deti chodia do školy 
zavšivené a zablšené. Čo sa týka nájomného , ktoré má platiť p. Oláh  preverím 
to. Je potrebné čím skôr sa zaoberať sa otázkou hygieny v rómskej osade , 
pokúsime sa o projekt na hygienické zariadenie. Smetí je na rómskej osade veľa, 
riešenie nie je búranie. Keďže rómov, ktorí sú už prihlásený na trvalí pobyt 
prihlásení nie je možné vysťahovať, musíme sa pokúsiť o ich začlenenie . 
Motivovanie rómskych detí navštevovať školu považujem za prvoradé.  
Veľkokapacitné kontajnere by vyriešili problém s odpadom na rómskej osade. 
V budúcnosti by som chcel predložiť návrh, aby bol obcou platený „vajda“, 
jeden z rómov , ktorý by dozeral na chod rómskej osady. 
              p. J. Jankovič – sa pýtal či je pracovník na vymáhanie daní a ak áno 
 žiadal, aby ich pracovník vymáhal.  
             p. O. Ďurej  - sa pýtal , kto má v náplni práce vyberať dane a poplatky. 
             Starosta obce – áno , dane vyberá p. Dušan Repák  a nie nemá pracovnú 
náplň. Beriem za osobnú povinnosť preveriť plnenie daňovej povinnosti a 
poplatkov vyberaných obcou.  
            p. Ľ. Nosková – zaujímala sa za akých podmienok sa bude dať 
navštevovať počítačová miestnosť.  
            Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – je to bezplatná služby, 
s pánom starostom sa dohodneme, kedy bude možné navštevovať počítačovú 
miestnosť. 
            p. J. Hudák – sa pýtal od kedy mal zmluvu a akú mal pracovnú náplň p. 
Marian Vrtiš a prečo nechodil do práce? 
            Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – podľa mojich vedomostí bol 
najskôr koordinátorom aktivačnej činnosti a neskôr od 1.1.2007 do 1.12.2008  
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mal zmluvu ako údržbár. Ďalej povedala, že od jej nástupu do úradu od 
14.4.2008 chodil p. M. Vrtiš do práce pravidelne.  
            Starosta obce – p. M. Vrtiš už nie je  zamestnancom obce. Starosta 
vyzval občanov ku kultúre, uvedomuje si  a je rád , že občanov trápia niektoré 
problémy, ale podľa jeho mienenia, niektoré veci by sa už nemali riešiť.  
 
K bodu 7.: Schválenie uznesenia 
                  _________________ 
               
                  Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenia. 
Hlasovanie: 5 poslancov za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 
               
K bodu 8.: Záver 
                 _____ 
 
                Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 31.12.2008 
Zapísala: Viera Gešová 
 
Overovatelia: 
 
Želmíra Štefanková                ................................... 
 
Viera Ondriková                     ................................... 
 
 
 
 
  
                                                                                         Ing. Marek Nosko 
                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 
konalo dňa 30.12.2008 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.71/30/12/2008 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnenie 
program zasadnutia. 
  
K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
                  
                 U z n e s e n i e   č.72/30/12/2008 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje: 
A/ zapisovateľku zápisnice: Vieru Gešovú 
B/ overovatelia zápisnice: Želmíru Štefankovú a Vieru Ondrikovú 
 
K bodu 3.: Oboznámenie sa s platnosťou VZN pre rok 2009 
 
                  U z n e s e n i e   č.73/30/12/2008 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 
oboznámenie s platnosťou  Všeobecného záväzného nariadenia obce 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad z  rok 2008 
a ponecháva ho  i na rok 2009.   
 
K bodu 4.: Schválenie rozpočtu obce 
 
                  U z n e s e n i e   č.74/30/12/2008 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozpočet 
na rok 2009. 
Príjmy v celkovej výške        :     9 460 000,- Sk       314 015,- Eur 
Výdavky v celkovej výške    :     8 526 000,- Sk       283 015,- Eur  
 



K bodu 5.: Rôzne 
 
                  U z n e s e n i e   č.75/30/12/2008 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke: 
A/ berie na vedomie vyhotovenie auditu a jeho výsledky 
B/ schvaľuje 

    1. poverenie starostu obce jednať s OTP bankou o vysporiadanie úveru 
    2. zrušenie uznesenia č. 60/1/8/2008  - voľba hlavného kontrolóra 
C/ ukladá  

    1. odstrániť nedostatky z auditu do 28.2.2009 
    2. starostovi obce vyhotoviť  pracovnú  náplň  zamestnancovi obecného úradu   
        pánovi Dušanovi  Repákovi 
    3. starostovi  obce   zistiť,  skutočnosť   o  výbere   poplatkov   a   daňových      
        povinností 
    4. starostovi  obce  zistiť, skutočnosť o   platení   nájmu  za  priestory  šatní na   
        ihrisku. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 31.12.2008 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Želmíra Štefanková                  ....................................... 
 
Viera Ondriková                       ....................................... 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Marek Nosko 
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
                 


