
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z  30.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  10.12.2009. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Margita Ondriková, Viera Ondriková, 
Branislav  Ďurej 
Kontrolórka obce - Božena Michalčeková   
 
Ospravedlnená -  Lýdia Kováčová 
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                3.  Voľba návrhovej komisie 
                4.  Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch 
                5.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2010 - 2012 
                6.  Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 
                7.  Schválenie súhlasu s integrovanou stratégiou (ISRÚ) 
                8.  Schválenie uznesenia č. 18/25/5/2007   
                9.  Rôzne 
              10.  Schválenie uznesenia 
              11.  Záver   
 
 

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 navrhol doplniť program o dva body: 
- ročná odmena starostovi obce, 
- poverenie starostu obce zastupovať obec pri vybavení pôžičky – úveru. 
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci  hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 2.:  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Branislav Ďurej a Viera 
Ondriková. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
 

K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 
                   
                  Za overovateľov návrhovej komisie boli navrhnutí : Želmíra 
Štefanková a Margita  Ondriková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 4.:   Plnenie uznesení 
 
  Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 8.11.2009 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:     
Uznesenie  č. 155/18/11/2009 - splnené 
          č. 156/18/11/2009  - splnené     
          č. 157/18/11/2009 - splnené 
                   č. 158/18/11/2009 - splnené 
                   č. 159/18/11/2009 - splnené   
 
 
K bodu 5.:   Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch  
 
  Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predmetné VZN 
predložené na oboznámenie a s jeho znením v dostatočnom časovom predstihu. 
Na zasadnutí nikto z prítomných poslancov nepodal k VZN žiadne 
pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 6.:  Schválenie rozpočtu obce na rok 2010 – 2012 
 
  Návrh rozpočtu bol poslancom predložený vopred, mali možnosť 
vyjadriť sa k jednotlivým položkám.  
Poslankyňa Želmíra Štefanková – vzhľadom na to, že obec má VZN 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a aj zo zákona nám vyplýva poskytovať 
opatrovateľskú službu navrhujem, aby sa do programového rozpočtu  
v programe  č. 4: Služby občanom pridala položka Ďalšie sociálne služby 
v prípade podania žiadosti zo strany  občanov. 
p. Ing. Mihalková – na túto položku môžeme presunúť financie z programu č. 9: 
Kultúra  podprogram 9.3. Prevádzka kultúrneho domu, z položky  635 
Štandardná údržba. 
Po prejednaní tohto bodu programu dal starosta obce o návrhu rozpočtu po 
pridaní položky Ďalšie sociálne služby v programe  č. 4: Služby občanom 
hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 7.:  Schválenie  dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009  
 
  Poslancom obecného zastupiteľstva bol predmetný dodatok č. 1 
k VZN č. 1/2009 o slobodnom prístupe k informáciám predložený na 
oboznámenie sa s jeho znením v dostatočnom časovom predstihu. 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k dodatku č. 1 
k VZN č. 1/2009 o slobodnom prístupe k informáciám. 
Starosta obce dal o dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 8.:  Schválenie súhlasu s integrovanou stratégiou (ISRÚ)  
   
  Vzhľadom na to, že partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, 
ktorého sme členmi podáva žiadosť o dotácie je potrebné schváliť integrovanú 
stratégiu. Po schválení všetkých členov partnerstva sa žiadosť predloží na 
ministerstvo Pôdohospodárstva. V prípade schválenia žiadosti  valná hromada  
prerozdelí dotáciu medzi jednotlivých členov.  Starosta obce  navrhol poslancom 
obecného zastupiteľstva  daný dokument schváliť pretože v tom vidí  prospech 
pre obec.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 9.:  Prejednanie uznesenie  č. 18/25/5/2007 
 
  Na návrh zástupkyne sa starosta informoval u prokurátora na 
stanovisko o platnosti  uznesenia  č. 18/25/5/2007, ktorým bola schválená dňa 
25.5.2007 mesačná odmena pre starostu obce vo výške 30 % zo základného 
mesačného platu na volebné obdobie  2006 - 2010. Prokurátor JUDr. Daniel Prč 
odporučil  OZ zrušiť uznesenie a prijať nové, aby bolo zrejmé komu je mesačná 
odmena schválená.  
Po prejednaní uvedeného  starosta obce dal hlasovať  o zrušení uznesenia. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa rozhodli prijať nové uznesenie, ktorým sa 
výška odmeny  starostovi obce  Ing. Marekovi Noskovi stanovuje na  20 % zo 
základného mesačného platu. 
Starosta dal o hlasovať o tomto návrhu.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 10.:  Ročná odmena starostovi obce 
 
        Poslankyňa Želmíra Štefanková navrhla obecnému zastupiteľstvu, 
aby bola starostovi obce schválená  odmena  za rok 2009.  
Po prejednaní návrhu  poslanci  navrhli odmenu pre starostu obce   vo výške 
jeho jedného hrubého mesačného platu. 
Starosta dal o hlasovať o tomto návrhu.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
  
K bodu 11.:  Poverenie starostu obce zastupovať obec pri vybavení pôžičky –  
                    úveru 
 
  Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec si bude 
musieť zobrať úver na preklenutie splátok z projektov Rekonštrukcia  miestnej 
komunikácie a mostu a rekonštrukcia obecného úradu, ktoré budú realizované 
z fondov EU.  
O úver by obec požiadala  banku vo výške  cca  132 755,68 €.  
Poslankyňa Želmíra Štefanková – požadovaná suma je dosť vysoká, aby sa obec 
nezadĺžila. 
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Starosta obce – aj keď sa zadĺžime, ale dlžoba bola aj pred tým, obec na tom 
momentálne stojí dobre.  
Starosta dal o hlasovať o tomto návrhu.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 12.: Rôzne 
 
-starosta obce oboznámil poslancov OZ, že firma KOMPRADOR, ktorá 
prevádzkuje v obci hracie automaty predložila na podpis zmluvu. On sám si 
myslí, že hracie automaty v obci nemajú  miesto, ale keďže správny poplatok, 
ktorý nám firma zaplatí je vo výške 1493,50 € požiadal o  stanovisko poslancov 
OZ. 
Poslankyňa Želmíra Štefanková – ten čo chce hrať bude hrať kdekoľvek a keď 
s toho môže mať naša obec prospech  mali by sme to využiť. 
Poslankyňa Margita Ondriková – v obci by sa mali hracie automaty zrušiť. 
Poslanci OZ sa zhodli na zachovaní hracieho automatu v obci a odporučili 
starostovi obce  podpísať zmluvu s firmou KOMPRADOR. 
 
- poslanec Branislav Ďurej informoval poslancov a starostu obce, že bude  
potrebné  opraviť vstup  do ulice Kapusnice, keďže sú tam veľké jamy.  
Starosta obce pripomenul, že tam bude potrebné podvihnúť aj mriežku na 
kanály. 
Poslanci sa dohodli, že náprava sa urobí na jar. 
 
 
K bodu 7.:   Schválenie uznesenia 
                    
                    Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
 
K bodu 8.:     Záver  
                        
                     Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
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V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 10.12.2009 
Zapísala: Viera Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Branislav Ďurej                               .................................... 
 
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 10.12.2009 
________________________________________________________ 

 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.160/10/12/2009 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnenie 
programu zasadnutia. 
 
 
K bodu 2.: Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                 U z n e s e n i e   č.161/10/12/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice: Branislav Ďureja a Vieru Ondrikovú.  

 
  
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 
 
                  U z n e s e n i e   č.162/10/12/2009 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie :   Želmíru Štefankovú a Margitu Ondrikovú.  
 
K bodu 4.: Plnenie uznesení 
 
                  U z n e s e n i e   č.163/10/12/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

plnenie uznesení prijatých na 29. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 
18.11.2009. 
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K bodu 5.:  Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
                   U z n e s e n i e   č.164/10/12/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o dani z nehnuteľnosti a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Muránska Dlhá Lúka. 
 
K bodu 6.:  Rozpočet obce na rok 2010 - 2012 
 
                   U z n e s e n i e   č.165/10/12/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

rozpočet obce na rok 2010 – 2012. 
 
K bodu 7.:  Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.1/2009 
 
                   U z n e s e n i e   č.166/10/12/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje   

dodatok č.1  k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o slobodnom prístupe 
k informáciám. 
 
K bodu 8.: Schválenie súhlasu s integrovanou stratégiou (ISRÚ) 
 
                  U z n e s e n i e   č.167/10/12/2009 
 

                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie a 
schvaľuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia Partnerstva Muránska Planina – 
Čierny Hron. 
 
K bodu 9.: Prejednanie uznesenia č. 18/25/5/2007 
 
                  U z n e s e n i e   č.168/10/12/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  
A/ ruší  uznesenie č. 18/25/5/2007 
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B/ schvaľuje  vyplatenie  odmeny starostovi obce za obdobie od 1.1.2009 do 
31.12.2009 vo výške 20 % mesačného platu. 
  
K bodu 10.: Ročná odmena starostovi obce 
 
                  U z n e s e n i e   č.169/10/12/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

vyplatenie ročnej odmeny starostovi obce vo výške hrubého mesačného platu. 
  
K bodu 11.: Vybavenie pôžičky 
 
                  U z n e s e n i e   č.170/10/12/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vybavenie 

úveru od VÚB, a.s. na preklenutie splátok z projektov: Rekonštrukcia  miestnej 
komunikácie, mostu a rekonštrukcia obecného úradu, ktoré budú realizované 
z fondov EU. Požadovaná výška úveru je cca 132 775,68 €.  
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 10.12.2009 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Branislav Ďurej                         .................................... 
 
Viera  Ondriková                      .................................... 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                    starosta obce 


