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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 2.6.2021 o  16,30 hod. 

 

Prítomní :        

Starosta obce                                      -  Mgr. Ján Kvetko 

Poslanci obecného zastupiteľstva    -   Ing. Ján Jankovič – zástupca starostu obce 

Ing. Ladislav Helik, p. Želmíra Štefanková, p. Jaromír Kasper, p. Branislav Ďurej 

Hlavná kontrolórka obce                  -  p.  Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka                                     -  p.  Katarína Ficeriová 

Občania podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá 

Lúka za rok 2020 

7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020 

8. Informácia k správe nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2020 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka za rok 

2020 

10. Informácie starostu obce  

11. Diskusia 

12. Návrh na prijatie uznesenia 

13. Záver 
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     1. Otvorenie 

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Na zasadnutí 

privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo  je uznášania 

schopné, prítomní sú všetci poslanci. 

 

     2. Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce prečítal návrh programu dnešného rokovania. Opýtal sa poslancov, kto má 

návrh doplnenie programu. Nikto z poslancov nemal žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za prečítaný návrh programu. 

Hlasovanie  :  5 poslancov hlasovalo za návrh 

(Ing.Jankovič,Ing.Helik,p.Ďurej,p.Kasper,p.Štefanková) 

Proti :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice :   Ing. Jána Jankoviča,     p. Jaromíra 

Kaspera 

Za zapisovateľku určil  : p. Katarínu Ficeriovú 

 

4. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce  navrhol za členov návrhovej komisie  : Ing.Ladislava Helika a p. Branislava 

Ďureja. 

Opýtal sa poslancov, kto má iný návrh. Nikto z poslancov nemal iný návrh. 

Starosta obce dal o svojom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie :   5 poslancov hlasovalo za návrh 

(Ing.Jankovič,Ing.Helik,p.Ďurej,p.Kasper,p.Štefanková) 

Proti   :  0 
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Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

5. Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu prijatých uznesení vykonal starosta obce Mgr. Ján Kvetko. 

Uznesenie č. 159/8/3/2021   -  splnené 

Uznesenie č. 160/8/3/2021   -  splnené 

Uznesenie č. 161/8/3/2021   -  splnené 

Uznesenie č. 162/8/3/2021   -  splnené 

Uznesenie č.163/8/3/2021   -   splnené 

Uznesenie č. 164/8/3/2021   -   vzaté na vedomie 

Uznesenie č.165/8/3/2021    -  splnené 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá   

Lúka za rok 2020 

Starosta obce uviedol, že  v bode 7. dnešného rokovania obecného zastupiteľstva sa bude 

prejednávať schválenie návrhu záverečného účtu obce. V zmysle zákona k záverečnému účtu 

obce vydáva hlavný kontrolór obce  svoje odborné stanovisko. 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce  p. Lýdiu Kováčovú, aby so svojim odborným 

stanoviskom oboznámila prítomných poslancov. 

Hlavná kontrolórka obce  prečítala svoje odborné stanovisko. Konštatovala, že záverečný 

účet obce bol v zmysle zákona zverejnený po dobu 15.dní na úradnej tabuli obce. Poslancom 

bol v dostatočnom časovom predstihu doručený  na oboznámenie sa s ním. Hlavná 

kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce 

s výrokom bez výhrad. Písomné stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k stanovisku hlavnej kontrolórky obce  vyjadrili. 

Nikto z poslancov nemal žiadne otázky, ani pripomienky. 
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7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020 

Starosta obce povedal, že záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote a to po dobu 15. dní a včas bol zaslaný poslancom na oboznámenie sa 

s ním. 

Starosta obce pripomenul, že prerokovanie záverečného účtu  obce obecné zastupiteľstvo 

uzatvára výrokom  buď bez výhrad alebo s výhradami. Ak bude schválený s výhradami 

obecné zastupiteľstvo  je povinné prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Starosta 

obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu záverečného účtu obce . 

Nikto z poslancov sa neprihlásil. 

Starosta obce dal hlasovať  za schválenie záverečného účtu obce s výrokom  bez výhrad. 

Hlasovanie :   5 poslancov hlasovalo za návrh  

(Ing.Jankovič,Ing.Helik,p.Ďurej,p.Kasper,p.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

8. Informácia k správe nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2020                                                                   

Starosta obce informoval prítomných o vykonanom audite.  Audit vykonala spoločnosť 

Gemer Audit Rožňava. Audit bol vykonaný v 2 etapách. Za obdobie január - september 2020 

bol vykonaný v novembri  2020,  za obdobie október – december 2020 bol vykonaný v máji 

2021. Audit spoločnosť vykonala v zmysle platnej uzavretej zmluvy. 

S výsledkom auditu prítomných oboznámil starosta obce. Správa je zverejnená aj na web 

stránke obce a tvorí prílohu zápisnice. 

       

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020     

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce p. Lýdiu Kováčovú, aby informovala o svojej 

kontrolnej činnosti. 

Hlavná kontrolórka obce prečítala svoju správu. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
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10. Informácie starostu obce  

Starosta obce poďakoval všetkým občanom za zodpovedný prístup k testovaniu, ktoré 

prebiehalo v našej obci od januára 2021. Počas celého obdobia, kedy testovanie prebiehalo 

bolo otestovaných spolu 4295 osôb, z toho  bolo 18 osôb testovaných pozitívne. 

Poďakoval testovacej skupine na čele s MUDr. Elenou Slížovou a všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom zapojili do prác ohľadom testovania. 

Starosta obce informoval prítomných o : 

- Prebieha sanácia mosta pri evanjelickom kostole 

- Pripravuje sa rekonštrukcia miestnej komunikácie do rómskej osady 

- Naďalej prebieha  triedenie odpadu v rómskej osade, aby sa znížil objem 

komunálneho odpadu 

- Pokračuje budovanie oddychového miesta pod Dielikom, do konca júna predpokladá, 

že bude ukončené 

- Poďakoval všetkým poslancom a koordinátorom, ktorí sa zapojili do úpravy 

oddychového miesta 

- Bol vybudovaný vjazd a priepust na parkovisko pri cintoríne 

- Je potrebné spoločne s poslancami a členmi hasičského zboru v obci  sa dohodnúť na 

rozsahu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 

- V najbližších dňoch budú  dodané do domácností kompostéry 

- Starosta obce poďakoval členom komisií pri obecnom zastupiteľstve za ich činnosť 

 

11. Diskusia 

Starosta obce požiadal prítomných, aby sa zapojili do diskusie. 

-poslanec  Ing. Ján Jankovič – povedal, že z predložených materiálov ohľadom hospodárenia 

obce v minulom roku je zrejmé, že daň z nehnuteľností bola zaplatená na cca 96 % , čo 

znamená, že  sú nedoplatky . Upozornil na to, že je potrebné vyzvať neplatičov na zaplatenie. 

Ďalej povedal že p. Ševčík ho  oslovil, že potok vedľa jeho domu  treba upraviť, lebo 

v minulosti bola začatá jeho úprava, ale nebola dokončená. V hornej časti potoka je koryto 

širšie, ako vedľa jeho domu a preto má obavy, že v prípade silnejšieho dažďa môže dôjsť 

k záplavám v tejto časti. Ing. Jankovič navrhol, aby sa na toto miesto išla pozrieť komisia a po 

posúdení stavu, aby sa situácia riešila. 

- starosta obce povedal, že zabezpečí, aby komisia išla posúdiť stav a zaujala stanovisko 

k vyriešeniu situácie 
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12. Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na prijatie uznesenia. 

Návrh prečítal poslanec p. Branislav Ďurej 

Starosta obce dal o prednesenom návrhu na uznesenia  hlasovať. 

Hlasovanie :  5 poslancov hlasovalo za návrh  

(Ing.Jankovič,Ing.Helik,p.Ďurej,p.Kasper,p.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

13. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

V Muránskej Dlhej Lúke dňa 2.6.2021 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Ján Jankovič                              ------------------------- 

p. Jaromír Kasper                            -------------------------  

 

 

                                                                                                          Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                             Starosta obce  
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa 2.6.2021. 

 

K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

                       

                           Uznesenie č. 166 /2/6 /2021                          

                          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov.  

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 4.  :  Schválenie návrhovej komisie 

                       

                            Uznesenie č. 167/2/6 /2021  

                            Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov návrhovej 

komisie p.p. Ing. Ladislava Helika a p.p. Branislava Ďureja. 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 5  :  Kontrola prijatých uznesení 

                      

                         Uznesenie č. 168/2/6/2021 

                        Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie 

uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 8.3.2021. 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6  :  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce  

                         Muránska Dlhá Lúka za rok 2020 

                          

                         Uznesenie č.  169/2/6/2021 

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020. 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 7  :  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020 

                   

                          Uznesenie č.  170/2/6/2021                     

                          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje záverečný účet obce 

Muránska Dlhá Lúka za rok 2020 bez výhrad. 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 K bodu 8  :  Informácia k správe nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2020 

                   

                      Uznesenie č.  171/2/6/2021   

                      Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie správu 

nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2020 firmou  GemerAudit, spol. s.r.o. 

 

   

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 9  :  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka za      

                         rok 2020 

                        

                         Uznesenie č.  172/2/6/2021                      

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2020. 

                  

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č. 10  :  Informácie starostu obce 

                           

                            Uznesenie č.  173/2/6/2021                         

                           Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie 

starostu obce týkajúce sa vykonaných a plánovaných akcií v obci. 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 12  :  Návrh na prijatie uznesenia 

 

                            Uznesenie č.  174/2/6/2021                      

                            Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh Uznesení z 18. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

                                                                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 2.6.2021 

Zapísala :  Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Ján Jankovič                              -------------------------------- 

p. Jaromír Kasper                             --------------------------------  

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


