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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej 

Lúke, ktoré sa konalo dňa 12.1.2023 o 16,30 hod. 

 

Prítomní :   

Starosta obce  : Mgr. Ján Kvetko 

Poslanci obecného zastupiteľstva : p.p. Branislav Ďurej, p.p.Ing. Ladislav Helik, p.p. Želmíra 

Štefanková, p.p. Michal Ondrik, p.p. Monika Haľáková 

Zapisovateľka  :  p. Katarína Ficeriová 

Program  :   

1)  Otvorenie 

2)  Schválenie programu zasadnutia OZ 

3)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4)  Schválenie návrhovej komisie 

5)  Kontrola prijatých uznesení 

6)  Kritériá a termíny na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

7)  Informácie starostu obce 

8)  Diskusia 

9)  Návrh na prijatie uznesenia 

10)  Záver 

 

K bodu č. 1  :  Otvorenie 

                         Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných. Konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci, obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné.       
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K bodu č. 2  :  Schválenie programu zasadnutia OZ 

                       Starosta obce nahlas prečítal návrh programu dnešného rokovania. 

Opýtal sa poslancov, kto z nich má návrh na doplnenie programu. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého programu. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovalo 5 poslancov     (B.Ďurej,Ing.L.Helik,M.Ondrik,Ž.Štefanková,M.Haľáková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že program bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 3  :  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil : 

- za zapisovateľku  :   p. Katarínu Ficeriovú 

- za overovateľov zápisnice  :  p.p. Moniku Haľákovú, p.p. Branislava Ďureja 

 

K bodu č. 4  :  Schválenie návrhovej komisie  

                        Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie : 

- p.p. Michala Ondrika, p.p. Ing. Ladislava Helika 

Opýtal sa poslancov, kto má iný návrh. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie preloženého návrhu. 

      Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov      (B.Ďurej,Ing.L.Helik,M.Ondrik,Ž.Štefanková,M.Haľáková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu č. 5  :  Kontrola prijatých uznesení 

                         Kontrolu prijatých uznesení vykonal starosta obce. 

Uznesenie č. 7/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 8/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 9/14/12/2022  -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č.10/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č.11/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č.12/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 13/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 14/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 15/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 16/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 17/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 18/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 19/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 20/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 21/14/12/2022  -  splnené 

Uznesenie č. 22/14/12/2022  -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 23/14/12/2022  -  splnené 

 

K bodu č. 6  :  Kritériá a  termíny  na  vyhlásenie   voľby   hlavného       kontrolóra obce 

                                  Starosta obce informoval o tom, že k 31.12.2022 hlavná kontrolórka 

obce p. Lýdia Kováčová sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra. Starosta obce prečítal 

nahlas jej oznámenie o ukončení funkcie hlavného kontrolóra obce, ktoré je adresované 

Obecnému zastupiteľstvu v Muránskej Dlhej Lúke a  bolo na obecný úrad doručené dňa 

31.10.2022. 

Starosta obce  poďakoval p. Lýdii Kováčovej  za spoluprácu a za prácu, ktorú odviedla 

pre obec počas celého obdobia výkonu funkcie. 
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Pripomenul, že voľbu hlavného kontrolóra v zmysle §18 zákona č.369 /1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje obecné zastupiteľstvo a tiež 

uznesením stanovuje podmienky pre voľbu. Na základe uvedeného navrhol obecnému 

zastupiteľstvu  vyhlásiť podľa § 18a ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov,  voľbu na deň 28.2.2023 v rámci konania obecného zastupiteľstva. Ďalej 

navrhol, aby obec Muránska Dlhá Lúka, v zastúpení starostom obce bola poverená, aby  

v termíne podľa §18a a ods.2 zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka 

na úradných tabuliach a na internetovej stránke obce. Starosta obce tiež navrhol obecnému 

zastupiteľstvu schváliť spôsob voľby hlavného kontrolóra obce a to nasledovne : 

-  aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva,  

- hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov,  

- platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát, 

- na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva, ak ani jeden kandidát takú väčšinu nezískal, obecné 

zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti z najväčším počtom 

hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet hlasov. 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne žrebom.  Ďalej navrhol, aby o výsledkoch 

voľby hlavného kontrolóra bolo prijaté uznesenie a spracovaná zápisnica, ktorá bude 

tvoriť prílohu zápisnice obecného zastupiteľstva, 

- pracovný úväzok hlavného kontrolóra odporúča stanoviť na  0,16 hod. úväzku, t.j. 6 

hodín týždenne,  

- začiatok funkčného obdobia, ktoré je  6 rokov, odporúča stanoviť na  1.3.2023, 

- navrhuje, aby komisia na otváranie obálok a kontrolu splnenia požadovaných kritérií 

bola v zložení :  Mgr. Viera Ondriková – predseda, členovia komisie : p.Katarína 

Ficeriová a Mgr. Eduard Novotník, 

- odporúča, aby kritériá pre voľbu hlavného kontrolóra obce boli nastavené nasledovne   :  

- kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, 

- ďalšie požiadavky – prax v účtovníctve, znalosť rozpočtového účtovníctva je výhodou, 

znalosť právnych predpisov,  

- iné kritériá a požiadavky – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, občianska 

a morálna bezúhonnosť, zmysel  pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, samostatnosť, 

- ďalšie požadované doklady kandidáta – prihláška s uvedením osobných a kontaktných 

údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail, profesijný štruktúrovaný 
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životopis s prehľadom o doterajšej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

úradne overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača 

k použitiu osobných údajov podľa zák. č.18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 

- navrhol určiť termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky a požadovaných dokladov 

do 13.2.2023 do 12,00 hod. doporučenou poštou, alebo osobne v zalepenej obálke, 

- termín otvárania obálok komisiou stanovenou na otváranie obálok určiť na  deň 

15.2.2023 o 14,00 hod. Komisii pre otváranie obálok spracovať zápisnicu o výsledku 

otvárania obálok a kontroly dokladov, ktorá sa bude predkladať obecnému zastupiteľstvu 

a bude prílohou dokumentácie o voľbe hlavného kontrolóra, 

- odporúča, aby na základe spísanej zápisnice z otvárania obálok a kontroly dokladov, bol 

starosta obce poverený zaslať každému prihlásenému kandidátovi na funkciu hlavného 

kontrolóra obce, pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva najneskôr do 20.2.2023, 

- aby bolo právo kandidátov na vystúpenie počas zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v rámci bodu voľba hlavného kontrolóra obce v časovom rozsahu maximálne 5 minút, 

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k tomuto jeho 

návrhu. Aby vyjadrili svoj názor, či s uvedeným súhlasia, alebo nesúhlasia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednotlivo vyjadrili, že súhlasia s uvedeným. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie takto navrhnutých kritérií a termínov na 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov      (B.Ďurej,Ing.L.Helik,M.Ondrik,Ž.Štefanková,M.Haľáková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 7  :  Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval o tom že :  

- sa uskutočnil novoročný ohňostroj – zúčastnil sa ho dostatočný počet občanov, 

- ďalej pokračujú problémy s rekonštrukciou distribučnej siete v obci. V dôsledku stále 

trvajúcich prác dochádza k výpadkom verejného osvetlenia v obci. Aj počas vianočných 

sviatkov bol výpadok osvetlenia v dolnej časti obce. Ospravedlnil sa občanom, za to, že sa 
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to stáva, ale povedal, že nemá na to dosah, preto požiadal občanov o zhovievavosť. 

Taktiež dochádza z toho istého dôvodu k výpadkom miestneho rozhlasu. 

- v minulosti bolo avizované, že sa bude pracovať na ľadovej ploche a vybudovaní 

klziska, ale vzhľadom na počasie to zatiaľ nebolo možné, 

-  dňa 18.2.2023  obec plánuje  usporiadať 2. Dlholúcky bál, 

 

K bodu č. 8  :  Diskusia  

Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva a občanov, aby sa prihlásili do 

diskusie.  

- poslankyňa p. Želmíra Štefanková – poďakovala zamestnankyni obce Viktórii Sedlákovej za 

to, že vytvorila na sociálnej sieti stránku, kde informuje o správach vysielaných v miestnom 

rozhlase. Stretlo sa to s pozitívnym ohlasom medzi občanmi, 

- poslanec p. Michal Ondrik – opýtal sa kedy sa uskutoční stretnutie s členmi dobrovoľného  

hasičského  zboru, 

- starosta obce povedal, že stretnutie sa uskutoční, je potrebné osloviť aj veliteľa DHZ a  treba 

sa dohodnúť na termíne,     

- poslanec Ing. Ladislav Helik – povedal, že je potrebné  informovať obyvateľov, že v rámci 

výmeny stĺpov prebehne v obci aj likvidácia stĺpov. Taktiež si občania budú musieť 

v spolupráci s obcou zabezpečiť odstránenie káblov televízneho rozvodu z dôvodu ukončenia 

jeho prevádzkovania, 

- starosta obce  – povedal, že televízny rozvod je  majetkom obce, takže bude to musieť 

likvidovať obec na svoje náklady, 

Po vyčerpaní všetkých diskusných príspevkov, starosta obce diskusiu ukončil. 

 

     K bodu č. 9  :  Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenia. 

Návrh prečítal poslanec Ing. Ladislav Helik. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu na uznesenia. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov     (B.Ďurej,Ing.L.Helik,M.Ondrik,Ž.Štefanková,M.Haľáková) 

Proti  :  0 
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Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

    K bodu č.10  :  Záver 

Starosta obce v závere zasadnutia požiadal poslancov, aby sa dňa  28.2.2023, kedy 

prebehne voľba hlavného kontrolóra, zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

podľa možnosti v plnom počte. 

Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a 3. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

     V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 12.1.2023 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

     

     Overovatelia zápisnice : 

Monika Haľáková                        .......................... 

Branislav Ďurej                            .......................... 

 

  

 

                                                                                             Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                 starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 12.1.2023 

 
 
 
 

K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania OZ 

  

 

Uznesenie č.24/12/1/2023 

Obecné  zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 3.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov.  

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4: Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 25/12/1/2023 

  

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov návrhovej komisie p.p. 

Michala Ondrika, p.p. Ing.Ladislava Helika. 

 

 

 

 

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

 

 

Uznesenie č.26/12/1/2023  

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  berie na vedomie plnenie uznesení z 2. 

zasadnutia  obecného zastupiteľstva zo dňa  14.12.2022. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

K bodu č. 6 :  Kritériá a termíny na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 27/12/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke : 

a/  vyhlasuje  

           podľa § 18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 28. februára 2023 v rámci konania 

obecného zastupiteľstva 

 

 b/ poveruje  

 starostu Obce Muránska Dlhá Lúka, aby v termíne podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení neskorších predpisov zabezpečil 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Muránska Dlhá Lúka na úradných tabuliach a na 

internetovej stránke obce 

 

  c/schvaľuje 

 1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce nasledovne : 

- voľba hlavného kontrolóra Obce Muránska Dlhá Lúka sa uskutoční tajným 

hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, pričom: 

- hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom 

poradí, 

-   platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát, 

-  na zvolenie hlavného kontrolóra Obce Muránska Dlhá Lúka je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.  Ak ani jeden z 

kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná 

druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

volieb najväčší počet platných hlasov.     V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole sa o voľbe rozhodne žrebom. 
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-  o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra bude prijaté uznesenie a spracovaná 

zápisnica, ktorá bude tvoriť prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

 2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra určuje na: 0,16 úväzku (6 hod. týždenne) 

 3. Začiatok funkčného obdobia  (deň prijatia do pracovného pomeru)  : 01.03.2023  

 4. Komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požadovaných kritérií v zložení:  

 

                Predseda : Mgr.  Viera Ondriková 

                Členovia :  Katarína Ficeriová 

                                   Mgr. Eduard Novotník 

 

  

            5. Kritéria pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Muránska Dlhá Lúka:  

 

Kvalifikačné predpoklady:  

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

 

Ďalšie požiadavky:  

- prax v účtovníctve  

- znalosť rozpočtového účtovníctva je výhodou  

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a 

ďalších prislúchajúcich právnych predpisov je výhodou  

 

Iné kritéria a požiadavky:  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- občianska a morálna bezúhonnosť  

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.  

 

Ďalšie požadované doklady kandidáta:  

- prihláška s uvedením osobných a kontaktných údajov ( meno, priezvisko, titul, bydlisko, 

telefón, e-mail) 

- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi  

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce   na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.  

 

d/ určuje 

          1. Termín a spôsob  odovzdania písomnej prihlášky a požadovaných dokladov do: 

13.02.2023  do 12,00 hod. doporučenou poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  

 

                 Obec Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka.  

                 Zalepenú obálku označiť značkou: "Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať ! "  
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 2. Termín otvárania obálok komisiou stanovenou na otváranie obálok: 15.2.2023 o 

14,00 hod                             

 3. Komisii  pre otváranie obálok – spracovať  zápisnicu o   výsledku otvárania   obálok  

                 a kontroly dokladov, ktorá sa bude predkladať Obecnému zastupiteľstvu a bude 

prílohou  dokumentácie o voľbe hlavného kontrolóra obce. 

  

 4. Starostovi obce – na základe spísanej zápisnice z otvárania obálok a kontroly 

dokladov  každému kandidátovi na hlavného kontrolóra, ktorý splnil podmienky, zaslať 

písomnú pozvánku na zasadnutie zastupiteľstva najneskôr do 20. februára 2023 

  

 5. Právo kandidátov na vystúpenie počas zasadnutia obecného zastupiteľstva v rámci 

bodu  „Voľba hlavného kontrolóra obce “ v časovom rozsahu max. 5 minút 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 : Informácie starostu obce  

 

Uznesenie č. 28/12/1/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie starostu obce. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 9 : Návrh na prijatie uznesenia  

 

Uznesenie č.29/12/1/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení  z 3. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 12.1.2023 

 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

 

Overovatelia zápisnice  : 

 

Monika Haľáková                       ............................ 

 

Branislav Ďurej                           ............................ 

 

  

 

 

 

                                                                                            Mgr. Ján Kvetko 

          starosta obce 

 

 

 


