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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 
 
 

napísaná z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 

21.6.2021 o 16.30 hod. 

 

 

Prítomní :       

 

Starosta obce                                               -  Mgr. Ján Kvetko 

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

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

 

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) Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na poskytovanie miestnej občianskej 

poriadkovej služby v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie a realizovaného projektu vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce. 

7) Diskusia 

8) Návrh na prijatie uznesenia 

9) Záver 
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1.Otvorenie 

 

Prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal a zasadnutie  viedol starosta obce. 

Konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania podľa pozvánky. 

Opýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu. Nikto nepodal žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu. 

 

 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo :   5 poslancov  ( Ing. J. Jankovič, Ing. L. Helik, J. Kasper,    Ž. Štefanková,      

B. Ďurej ) 

Proti   :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil : 

Za zapisovateľa :  Katarínu Ficeriovú 

Za overovateľov zápisnice  :  p.p. Želmíru Štefankovú, p.p. Ing. Ladislava Helika 

 

 

 

4.Schválenie návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie : p.p. Jaromíra Kaspera  a p.p. Ing. Jána 

Jankoviča 

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

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu. 

 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo :          5 poslancov        ( Ing. J. Jankovič, Ing. L. Helik, J. Kasper, Ž. 

Štefanková, B. Ďurej ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 
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5. Kontrola prijatých uznesení 

 

Kontrolu prijatých uznesení vykonal starosta obce. 

 

Uznesenie č. 166/2/6/2021 - splnené 

Uznesenie č. 167/2/6/2021 - splnené 

Uznesenie č. 168/2/6/2021 - splnené 

Uznesenie č. 169/2/6/2021 - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 170/2/6/2021 - splnené 

Uznesenie č. 171/2/6/2021 - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 172/2/6/2021 - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 173/2/6/2021 - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 174/2/6/2021 - splnené 

 

 

 

 

6. Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na poskytovanie miestnej občianskej 

poriadkovej služby v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie a realizovaného projektu vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Starosta obce informoval prítomných o tom, čo je v rámci tohto bodu programu potrebné prejednať. 

Dňa 9. júna 2021 bola vydaná výzva Ministerstva vnútra SR z operačného programu  Ľudské 

zdroje. Jedná sa o poskytovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach 

s prítomnosťou  marginalizovaných rómskych komunít. Financovanie  je  95 % v rámci výzvy + 5 

% spoluúčasť z rozpočtu obce. Jedná sa o príslušníkov poriadkových služieb,  najmä z radov 

marginalizovanej rómskej komunity a ktorí budú dbať hlavne na dodržiavanie bezpečnosti 

a poriadku v obci.  Oprávneným žiadateľom sú obce, ktoré mali alebo majú uzavretú Zmluvu 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej 

služby. Naša obec v minulosti už mala zriadenú takúto MOPS. 

Starosta obce zdôraznil, že príslušníci týchto poriadkových služieb v rámci obce dbajú hlavne na 

verejný poriadok, ochranu verejného a súkromného majetku v obci pred poškodzovaním, 

monitorovanie detí počas odchodu do školy, zabezpečenie bezpečného  prechodu detí cez miestnu 

komunikáciu. Vykonávajú monitorovanie a dbajú na predchádzanie konfliktov medzi majoritou 

a marginalizovanou rómskou komunitou, kontrolujú pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí 

a mládeže bez prítomnosti rodičov vo večerných hodinách.  Činnosť príslušníkov MOPS musí 

zahŕňať tzv. zelený aspekt, to znamená, že musia vykonávať v  spolupráci so samosprávou 

preventívne opatrenia, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia. 

-  Poslankyňa Želmíra Štefanková – opýtala sa, koľko hliadok by  sa v obci zriadilo 

-  starosta obce –  povedal, že uvažoval maximálne o 4 osobách. 

- Poslanec  Ing. Ján Jankovič –  opýtal sa na akú dobu by MOPS boli zriadené a či je vyčíslené,  

aká suma  je príspevok 5%.  

- Starosta obce povedal, že zriadené by boli na 15 mesiacov. Výška príspevku bude vypočítaná 

zo sumy 840,73 eura pre rok 2021 a  921,73 eura pre rok 2022, čo je predpokladaná cena práce 

na jedného zamestnanca na mesiac.  Z tejto sumy  sa počíta príspevok spoluúčasti obce 5% na 

zamestnanca mesačne.  
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- Poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že MOPS sú potrebné, aby dohliadali na poriadok 

v obci, mládež sa stretáva hlavne vo večerných hodinách  pred obchodmi  

- Poslanec Ing. Ladislav Helik – opýtal sa, od kedy by sa MOPS zriadili, či by fungovali už cez 

prázdniny . 

- Starosta obce  – povedal, že do 26. júla je potrebné spracovať žiadosť.  Kým prebehne celý 

výberový proces bude to určitý čas trvať. Dnes ešte nevie povedať, či to bude reálne niekedy 

v jeseni, alebo až na budúci rok. 

- Poslanec Jaromír Kasper – povedal, že v minulosti MOPS fungovali v obci dobre, takže súhlasí 

s tým aby sa zriadili. 

Po ukončení diskusie k tomuto bodu programu dal starosta obce hlasovať za schválenie podania 

žiadosti o NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. 

 

 

 

 

Hlasovanie :  

Za návrh hlasovalo   :    5 poslancov        (Ing. J. Jankovič, Ing. L. Helik, J. Kasper,   Ž. Štefanková, 

B. Ďurej)  

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

7. Diskusia 

 

Starosta obce požiadal poslancov a občanov,  aby sa prihlásili do diskusie. 

- Poslanec  Ing. Ladislav Helik – opýtal sa, v akom štádiu sú práce na oddychovom mieste na 

Dieliku, či sa stihnú ukončiť do konca júna. 

Starosta obce – povedal, že altánok je hotový, strecha je zakrytá, čaká sa dodanie sedenia. Do konca 

júna sa to nestihne dokončiť, hlavne z toho dôvodu, že sa to robí vo veľkej miere len svojpomocne, 

z dôvodu, aby sa ušetrili finančné prostriedky. 

- Poslankyňa Želmíra Štefanková opýtala sa , či bude vybudované aj ohnisko. 

Starosta obce – povedal, že ohnisko tam určite bude, ale tento rok bude len provizórne,  v budovaní 

sa bude  pokračovať ďalej  na budúci rok. 

- Starosta obce informoval prítomných, že  spolu s koordinátormi obce bol pri rodinnom dome p. 

Ševčíka riešiť problém, ktorý bol prejednávaný na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

Jedná sa o miestny potok vedľa  domu p. Ševčíka. Zistili, že tam chýbajú betónové  kocky, 

takže bude sa to opravovať. Keďže je v obci viac takýchto miest, kde treba investovať finančné 

prostriedky, komisia zhodnotí v akom poradí sa budú riešiť. 

Po prejedaní všetkých diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

 

 

8. Návrh na prijatie uznesenia 

 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

Návrh prečítal poslanec Ing. Ján Jankovič. 

Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo  :       5 poslancov         (Ing. J. Jankovič, Ing. L. Helik, J. Kasper, Ž. Štefanková, 

B. Ďurej) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

9. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 21.6.2021 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia :   

 

Želmíra Štefanková                         .................................... 

 

Ing. Ladislav Helik                          ...................................  

 

 

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Ján Kvetko 

                                                                      starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 
 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 21.06.2021 

o 16.30 hod. 

 

 

 

 

 

K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

 

                        

                         Uznesenie č. 175/21/6/2021 

                           

                          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. 176/21/6/2021 

 

                          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  

                          schvaľuje  

 

za členov návrhovej komisie p.p. Jaromíra Kaspera a p.p. Ing. Jána Jankoviča 

 

 

 

 

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

 

                        

                         Uznesenie č. 177/21/6/2021 

    

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  

                         berie na vedomie  

 

plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 2.6.2021. 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6.  Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na poskytovanie miestnej 

občianskej poriadkovej služby v rámci Výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ľudské zdroje, 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie a realizovaného projektu vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

                         Uznesenie č. 178/21/6/2021 

 

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  

                         schvaľuje 

 

podanie žiadosti o NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci Výzvy 

s kódom OPLZ-PO8-2021-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu  vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 8  :  Návrh na prijatie uznesenia 

 

                

                         Uznesenie č. 179/21/6/2021 

  

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  

                         schvaľuje 

  

návrh uznesení z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 21.6.2021 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

 

Overovatelia  : 

 

Želmíra Štefanková                              .................................... 

 

Ing. Ladislav Helik                               .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mgr. Ján Kvetko 

                                                 starosta obce 
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