
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  6.12.2010. 
 
Prítomní: pp. Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Jana 
Mátéová, Ing. Mária Šablatúrová,  
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková, nemocná   
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                3.  Voľba návrhovej komisie 
                4.  Oboznámenie sa s výsledkami volieb do samosprávy obce 
                5.  Zloženie sľubu starostu obce a odovzdanie insígnií 
                6.  Zloženie sľubu  novozvolených poslancov OZ 
                7.  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
                8.  Schválenie výšky prémií starostovi obce pre volebné obdobie 2010  
                     - 2014 
                9.  Schválenie uznesenia              
              10.  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 jeden  bod: 
-  Voľba zástupcu starostu obce 
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci  hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 2.:  Voľba zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 

          Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva bola navrhnutá Mgr. 
Viera Ondriková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Mária 
Šablatúrová a Ján Kvetko. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
                   
                   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Anna Rusňáková a Jana 
Mátéová. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 4.:  Oboznámenie sa s výsledkami volieb do samosprávy obce 
 
  Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie, aby 
oboznámil prítomných s výsledkami volieb. 
Predseda miestnej volebnej komisie p. Ladislav Koterba  následne oboznámil 
prítomných s výsledkami volieb. 
Výsledky volieb: 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, ktorí boli 
zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:  Ján Kvetko  - 265, Ing. Mária 
Jankovičová – 242, Jana Mátéová – 217, Anna Rusňáková – 211, Ing. Mária 
Šablatúrová – 162. 
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ  : Ján Tóth – 157, Katarína 
Ficeriová – 96, Pavol Tokár – 95, Ľubica Koterbová – 90, Ján Vrtiš – 68, Rudolf 
Kubanda – 51, Vlastimil Oravec – 43. 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
starostu obce : Ing. Marek Nosko – 374, Branislav Ďurej – 51. 
Za starostu obce bol zvolený : Ing. Marek Nosko. 
   
 
K bodu 5.:   Zloženie sľubu starostu obce a odovzdanie insígnií  
 
  Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce, ktorý potvrdil svojim  podpisom. Na základe uvedeného mu predseda 
MVK odovzdal insígnie obce a osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
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K bodu 6.:  Zloženie sľubu  novozvolených poslancov OZ 
  
  Všetci novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojim podpisom. Predseda 
miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. 
                   
K bodu 7.:  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
    
   Starosta obce  poďakoval za prejavenú dôveru a za opätovné 
zvolenie do funkcie.  Povedal, že sa bude  snažiť i naďalej pomáhať občanom, 
zveľaďovať, skrášľovať obec a obohacovať občanov v kultúrnej oblasti. Bude sa 
snažiť dotiahnuť do úspešného konca  už rozpracované projekty. 
Novozvoleným poslancom  zaželal veľa  úspechov pri plnení úloh, ktoré si pri 
nástupe do funkcie dali. Vyslovil želanie, aby aj v nasledujúcom volebnom 
období bola spolupráca  medzi obecným zastupiteľstvom  a starostom obce 
aspoň taká dobrá a úspešná ako v predchádzajúcom období, kedy sa dobrou  
vzájomnou spoluprácou darilo úspešne pracovať v prospech obce. Súčasne 
poďakoval za spoluprácu doterajšiemu OZ. 
            
K bodu 8.:   Schválenie výšky prémií starostovi obce pre volebné obdobie 2010  
                     - 2014 
    
  Starosta obce  oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 
s možnosťou  schválenia prémií  starostovi  obce. Keďže v predchádzajúcich 
obdobiach  sa prémie schvaľovali na konci roka  čo bolo  podľa neho nie práve 
dobré riešenie. 
Poslankyňa p. Šablatúrová -  sa opýtala, či  nie je predčasné schvaľovať prémie  
na také dlhé obdobie, podľa  nej by sa schválením  napríklad nižších prémií  
mohlo uškodiť  starostovi. Ďalej sa spýtala, či bude obecné zastupiteľstvo môcť 
upraviť výšku prémii ak nebude spokojná s prácou starostu obce, keď hneď na 
začiatku prijme takéto uznesenie. 
Zástupkyňa  Ing. Jankovičová – sa  opýtala predchádzajúcej zástupkyne starostu 
obce Želmíry  Štefankovej, ako by podľa nej  bolo najlepšie  riešiť prémie 
starostu – dajú  si poradiť  samozrejme aj o ich výške.  
p. Štefanková -  povedala, že  podľa nej   by bolo dobré schváliť prémie pre 
starostu  obce na celé volebné obdobie, aspoň vo výške 30 %. V takejto výške   
mu ich schválili  oni – predchádzajúce OZ  za rok 2010. 
Poslankyňa p. Mátéová -  povedala, že podľa nej akýkoľvek  vedúci pracovník 
by mal mať  prémie. 

Starosta obce -  povedal poslancom, že ak aj  by teraz  prémie schválili  
v budúcnosti ich môžu kedykoľvek buď zvýšiť, alebo znížiť. Každé uznesenie   
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obecného zastupiteľstva je možné zrušiť a prijať nové uznesenie. Aj počas 
uplynulého volebného obdobia k takýmto skutočnostiam došlo a boli uznesenia 
OZ právoplatné.  
Zástupkyňa  Ing. Jankovičová – navrhla poslancom OZ výšku  prémií pre 
starostu  30 %  s tým, že mu ich kedykoľvek budú môcť zmeniť. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
   
K bodu 9.:   Voľba zástupcu  starostu obce 
 
  Starosta obce za svoju zástupkyňu menoval  Ing. Máriu 
Jankovičovú, tak ako mu to umožňuje zákon. 
 
K bodu 10.:  Schválenie uznesenia 
 
  Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslancov za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 11.: Záver   
   
  Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 
 

V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 6.12.2010 
Zapísala: Mgr. Viera Ondriková 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Mária Šablatúrová                 ....................................... 
 
Ján Kvetko                                    .......................................                                     

 
 
 

 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                       starosta obce 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  6.12.2010 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č. 1/6/12/2010 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje úpravu a 
doplnenie programu zasadnutia. 
 
K bodu 2.:  Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                  U z n e s e n i e   č. 2/6/12/2010 
  

         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
zapisovateľa Mgr. Vieru Ondrikovú a za overovateľov  zápisnice:  Ing. Mária 
Šablatúrová a Ján Kvetko.  

 
 K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
 
                   U z n e s e n i e   č. 3/6/12/2010 
               
                 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Anna Rusňáková a Jana Mátéová. 
 
K bodu 5.:  Zloženie sľubu starostu obce a odovzdanie insígnií 
 
                   U z n e s e n i e   č. 4/6/12/2010 
 
                    Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  
A/ berie na vedomie výsledky  volieb v obci na funkciu starostu obce 

B/ konštatuje, že  novozvolený starosta Ing. Marek Nosko  zložil  zákonom  
predpísaný sľub starostu obce. 
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K bodu 6.:  Zloženie sľubu  novozvolených poslancov OZ 
 

U z n e s e n i e   č. 5/6/12/2010 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  
 

A/ berie na vedomie  výsledky  volieb v obci do obecného  zastupiteľstva 
B/ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva - Ján Kvetko, Ing. 
Mária Jankovičová, Jana Mátéová, Anna Rusňáková, Ing. Mária Šablatúrová  - 
zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
  
K bodu 7.:   Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 
K bodu 8.:  Schválenie výšky prémií starostovi obce pre volebné obdobie 2010  
                    2014 
 
   U z n e s e n i e   č. 6/6/12/2010 
 
           Obecné   zastupiteľstvo  v   Muránskej   Dlhej   Lúke schvaľuje  výšku  

prémií pre starostu obce pre volebné obdobie 2010 – 2014 vo výške 30 %. 
 
K bodu 9.: Voľba zástupcu  starostu obce 
 

   U z n e s e n i e   č. 7/6/12/2010 
 
  Obecné   zastupiteľstvo  v   Muránskej   Dlhej   Lúke berie na 

vedomie vymenovanie za zástupcu starostu obce Ing. Máriu Jankovičovú. 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 6.12.2010 
Zapísala: Mgr. V. Ondriková 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Mária Šablatúrová                 ....................................... 
 
Ján Kvetko                                    ....................................... 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                     starosta obce 


