
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 32. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej 
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa  19.2.2010. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Viera Ondriková, Branislav  Ďurej 
 
Ospravedlnené -  Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Božena Michalčeková   
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                3.  Voľba návrhovej komisie 
                4.  Plnenie prijatých uznesení 
                5.  Schválenie úveru v DEXII banke a vystavenie blankozmenky 
                6.  Schválenie presunu podielových daní 
                7.  Schválenie uznesenia 
                8.  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: 
- zrušenie uznesenia č. 86/30/1/2009 a prijatie nového uznesenia, 
- zrušenie uznesenia č. 170/10/12/2009. 
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci  hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 2.:  Voľba overovateľov zápisnice 
 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Branislav Ďurej 
a Želmíra Štefanková. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
                   
                   Do návrhovej komisie boli navrhnutí :Viera  Ondriková a Želmíra 
Štefanková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 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 19.2.2010 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:     
Uznesenie  č. 171/10/12/2009 - splnené 
          č. 172/10/12/2009  - splnené     
          č. 173/10/12/2009 - splnené 
                   č. 174/10/12/2009 - splnené 
                   č. 175/10/12/2009 - splnené   
                   č. 176/10/12/2009 - splnené 
                   č. 177/10/12/2009 - splnené 
                   č. 178/10/12/2009 - v plnení 
                   č. 179/10/12/2009   - nesplnené 
                   č. 180/10/12/2009   - splnené 
                   č. 181/10/12/2009   - splnené  
 
 
K bodu 5.:   Schválenie úveru v DEXII banke a vystavenie blankozmenky 
 
  Starosta obce na úvod upozornil poslancov obecného 
zastupiteľstva, že bude potrebné zrušiť uznesenie č. 170/10/12/2009  v ktorom 
sa schválilo 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 
€. Keďže úver nám VÚB, a.s.  neposkytla z dôvodu nesprávneho účtovníctva za 
rok 2008 je potrebné uznesenie zrušiť, aby mohlo obecné zastupiteľstvo schváliť 
čerpanie úveru v inej banke. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh zrušiť uznesenie č. 170/10/12/2009. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
  Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že sa 
informoval v DEXIA banke  a tá by bola ochotná poskytnúť obci úver na  
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základe podpisu blankozmenky. DEXIA banka nám ponúka veľmi výhodné 
podmienky podľa ktorých za predčasné ukončenie, alebo nečerpanie úveru  nás 
nebudú sankcionovať. Obec by zobrala dva preklenovacie úvery jeden vo výške 
91 000,- € z ktorého financie by sa použili na rekonštrukciu obecného úradu  
a druhý vo výške 114 000,- € z ktorého financie by sme použili na opravu cesty 
k cintorínu  a opravu mosta. Obec potrebuje úvery len do doby prevedenia 
úhrady faktúr z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 6.:  Schválenie presunu  podielových daní 
 
  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že  
vzhľadom na to, že DEXIA banka nám poskytne úver má požiadavku  a to 
presun podielových daní do ich banky.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 7.:   Zrušenie uznesenia č. 86/30/1/2009 
 
  Starosta obce upozornil poslancov obecného zastupiteľstva, že bude 
potrebné  zrušiť uznesenie č. 86/30/1/2009 a znovu schváliť nové uznesenie 
vzhľadom na to, že v uvedenom uznesení bolo schválené  čerpanie  finančných 
prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške  9 958,18 € (300.000,- Sk) 
na  výstavbu vodovodu a kanalizácie a malo tam byť uvedené na výstavbu iba 
kanalizácie tak ako je to potrebné doložiť do žiadosti o dotáciu na výstavbu.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  

Starosta navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schváliť nové 
uznesenie, ktorého by túto nepresnosť v  uznesení upravilo.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
                   
. 
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K bodu 8.: Schválenie uznesenia 
 
  Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
 
K bodu 9.: Záver   
   
  Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 19.2.2010 
Zapísala: Viera Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Branislav   Ďurej                             ....................................... 
  
Želmíra Štefanková                         ....................................... 
 
 
 
   
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
 

Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej 
Lúke, ktoré sa konalo dňa 19.2.2010 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.182/19/2/2010 

 
                   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.183/19/2/2010 
 

         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice:  Branislav Ďurej a Želmíra Štefanková. 

 
 

 K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
 
                   U z n e s e n i e   č.184/19/2/2010 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Viera Ondriková a Želmíra Štefanková.  
 
K bodu 4.: Plnenie uznesení 
 
                  U z n e s e n i e   č.185/19/2/2010 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

plnenie uznesení prijatých na 31. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 
14.1.2010. 
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K bodu 5.:  Schválenie úveru v DEXII banke a vystavenie blankozmenky 
 
                   U z n e s e n i e   č.186/19/2/2010 
 
                   Obecné   zastupiteľstvo  v   Muránskej   Dlhej   Lúke   schvaľuje     

 
A/  zrušenie uznesenia č. 170/10/12/2009. 
B/ prijatie úverov v DEXIA banke  vo výške 91 000,- €  a  114  00,- € 
a vystavenie blankozmeniek. 
 
 
 
K bodu 6.:  Schválenie presunu podielových daní 
 
                   U z n e s e n i e   č.187/19/2/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  presun 
podielových daní do DEXIA banky. 
 
 

 
K bodu 7.:  Zrušenie uznesenia č. 86/30/1/2009 a schválenie čerpania 
finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
 
                  U z n e s e n i e   č.189/19/2/2010 
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  zrušenie 
uznesenia č. 86/30/1/2009. 
 
                  

  U z n e s e n i e   č.190/19/2/2010 
 
                    

          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje čerpanie 
finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške cca 9 958,18 € 
na výstavbu kanalizácie. 
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V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 19.2.2010 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Branislav  Ďurej                       .................................... 
 
Želmíra Štefanková                  .................................... 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                    starosta obce 


