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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 23.11.2022 o 16,00 hod. 

 

Prítomní :   

Starosta obce             : Mgr. Ján Kvetko 

Poslanci OZ               : p.p. Ing. Ján Jankovič, p.p. Ing. Ladislav Helik, p.p. Želmíra     

                                     Štefanková, p.p. Jaromír Kasper, p.p. Branislav Ďurej 

Novozvolení poslanci :  p.p. Monika Haľáková, p.p. Michal Ondrik 

Hlavná kontrolórka     :  Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka             :  Katarína Ficeriová 

Program : 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4) Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie osvedčenia 

o zvolení, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutie 

novozvoleným starostom 

5) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o voľbe 

6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7) Schválenie programu ustanovujúceho rokovania 

8) Voľba návrhovej komisie 

9) Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce 

10) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. 

11) Komisie obecného zastupiteľstva 

12) Návrh na prijatie uznesenia 

13) Záver 
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K bodu č. 1  :  Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján 

Kvetko. 

Všetkých prítomných na zasadnutí privítal a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci. Upozornil všetkých prítomných , že aj 

z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva  bude vytvorený zvukový záznam. 

 

K bodu č.2  :   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil : 

Za zapisovateľku  :  p. Katarínu Ficeriovú 

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

 

K bodu č.3  :  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie Ing. Gabrielu Smerekovú, aby 

oboznámila prítomných s výsledkami volieb, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 

Ing. Gabriela Smereková prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie. 

Konštatovala, že : 

A/  za starostu obce bol zvolený Mgr. Ján Kvetko, SPOLU- občianska demokracia, s počtom 

platných hlasov 214 

B/ za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :  

- p. Michal Ondrik, Slovenská národná strana, s počtom platných hlasov 183,   

- p. Želmíra Štefanková, HLAS – sociálna demokracia, s počtom platných hlasov 166,  

- p. Monika Haľáková, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 157, 

- p. Branislav Ďurej, SPOLU- občianska demokracia, s počtom platných hlasov 156, 

- p. Ing. Ladislav Helik, SPOLU – občianska demokracia, s počtom platných hlasov 150 

Náhradníkom – kandidátom, ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva je p. 

Zuzana Breznaníková, Slovenská národná strana, s počtom platných hlasov 136 

Starosta obce poďakoval za podané informácie o výsledkoch volieb. 
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K bodu č.4  : Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie 

osvedčenia o zvolení, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

Starosta obce Mgr. Kvetko odovzdal slovo Ing. Gabriele Smerekovej, predsedkyni miestnej 

volebnej komisie, ktorá nahlas prečítala sľub starostu obce. 

Starosta obce Mgr. Ján Kvetko zložil sľub a potvrdil ho svojim podpisom. Následne mu Ing. 

Gabriela Smereková odovzdala "Osvedčenie o zvolení za starostu obce".  

 

K bodu č. 5 :  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe 

Starosta obce Mgr. Ján Kvetko požiadal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

o zloženie sľubu. 

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva nahlas prečítal starosta obce. Všetci novozvolení 

poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub a potvrdili ho svojim podpisom. Následne im 

starosta obce odovzdal "Osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Muránskej Dlhej Lúke". 

 

K bodu č.6  : Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce Mgr. Ján Kvetko zhodnotil v krátkosti predchádzajúce volebné 

obdobie a za vzájomnú spoluprácu a podporu pri plnení zámerov rozvoja obce poďakoval 

všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým zamestnancom obce, zamestnancom 

predškolských a školských zariadení v obci. Zároveň poďakoval všetkým členom 

spoločenských a športových organizácií v obci za ich propagáciu a reprezentáciu našej obce.  

Poďakoval občanom obce za odovzdané hlasy a prejavenú dôveru. 

Všetkým novozvoleným poslancom zaželal množstvo síl, tolerancie  a pozitívnej energie pri 

plnení úloh, ktoré ich čakajú. 

Poslankyňa Želmíra Štefanková v mene všetkých novozvolených poslancov poďakovala  

voličom za prejavenú dôveru a  povedala, že sa budú počas nadchádzajúcich štyroch rokov 

snažiť robiť všetko, v prospech občanov našej obce. Zaželala starostovi obce veľa síl  

a úspechov pri plnení úloh, ktoré ich spoločne čakajú. 

 

K bodu č. 7  : Schválenie programu ustanovujúceho rokovania 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní sú všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. 
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Nahlas prečítal návrh programu dnešného rokovania. Opýtal sa, kto z poslancov  má návrh na 

zmenu programu. Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu programu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov (p.p. M. Ondrik, p.p. Ž.Štefanková, p.p. M.Haľáková, p.p. 

B.Ďurej, p.p. Ing.L.Helik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č.8  : Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie : 

- p.p. Michala Ondrika a p.p. Branislava Ďureja.  Opýtal sa poslancov, kto má iný návrh. 

Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nepredložil iný návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovalo 5 poslancov  (p.p. M. Ondrik, p.p. Ž.Štefanková, p.p. M.Haľáková,       

p.p. .B.Ďurej, p.p.Ing.L.Helik) 

Proti  : 0 

Zdržal sa hlasovania  : 0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č.9 : Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

obce 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že poveruje výkonom funkcie 

zástupcu starostu obce na celé volebné obdobie 2022 - 2026 poslanca Branislava Ďureja. 
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K bodu č.10  : Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. 

Starosta obce predložil návrh, na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle §12 zák.SNR č. 369/1990 Zb.   

Starosta obce navrhol  poslanca p.p. Michala Ondrika. 

Opýtal sa poslancov obecného zastupiteľstva, kto z nich má iný návrh. 

Nikto z poslancov nepredložil iný návrh. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu, aby zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípade ak starosta, alebo zástupca starostu nezvolá zasadnutie, bol poverený 

poslanec Michal Ondrik. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 4 poslanci (  p.p. Ž.Štefanková, p.p. M.Haľáková, p.p.B.Ďurej, 

p.p.Ing.L.Helik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa :  1 (p.p. M.Ondrik) 

Starosta obce konštatoval, že návrh  bol schválený. 

 

K bodu č.11  : Komisie obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval, že v minulosti boli zriadené tri komisie obecného zastupiteľstva  

a to : 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a poriadku a riešenie sťažností 

2. Komisia pre  kultúru, vzdelávanie a šport 

3. Komisia výstavby, životného prostredia  a rozvoja obce 

Starosta obce povedal, že platí, že ak raz boli komisie zriadené ich zriadenie naďalej trvá.  

Ďalej povedal, že je potrebné riešiť personálne obsadenie týchto komisií, ale toto sa bude 

riešiť až na  ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tiež povedal, že predsedom komisie 

musí byť poslanec obecného zastupiteľstva,  členom môže byť ktorýkoľvek občan obce. 

Starosta obce sa opýtal poslancov obecného zastupiteľstva, či súhlasia s tým, aby aj naďalej 

zostali zriadené tieto komisie, či majú záujem vykonať zmenu, prípadne či majú záujem 

zriadiť aj ďalšie komisie.  

- poslanec Michal Ondrik povedal, že postačujú tieto tri komisie. 
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Nikto ďalší z poslancov nepredložil žiadny návrh na zmenu. 

K bodu č.12  : Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu na prednesenie návrhu na uznesenia 

Návrh prečítal poslanec Branislav Ďurej. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predneseného návrhu na uznesenia. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov  (p.p. M.Ondrik, p.p. Ž.Štefanková, p.p. M.Haľáková, 

p.p.B.Ďurej, p.p.Ing.L.Helik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 13  :Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 23.11.2022 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

 

Overovatelia : 

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

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

   

 

                                                                                                     Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                        starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

Uznesenia 

 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa 23.11.2022  

 

 

 

K bodu č. 7  :  Schválenie programu rokovania OZ 

Uznesenie č. 1/23/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 1. ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

      Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

K bodu č. 8  :  Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 2/23/11/2022 

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

Michala Ondrika, p.p. Branislava Ďureja. 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 9  :  Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu 

obce 

Uznesenie č. 3/23/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie oznámenie starostu obce 

o poverení p.p. Branislava Ďureja výkonom funkcie zástupcu starostu obce Muránska Dlhá 

Lúka v rozsahu určenom v písomnom poverení starostu obce. 

                                                         

     Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

K bodu č. 10  :  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona SNR č. 3639/1990 Zb. 

Uznesenie č. 4/23/11/2022     

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje poverenie p.p. Michala Ondrika 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva   v prípade, ak starosta, alebo 

zástupca starostu nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, alebo stratí právo viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ( podľa §12, ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata 

veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov) 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

K bodu č. 11  :  Komisie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č.5/23/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie pokračovanie činnosti 

komisií obecného zastupiteľstva, ktoré boli zriadené uznesením č. 76/07/11/2019. Personálne 

obsadenie komisií bude riešené na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

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

Uznesenie č. 6/23/11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení                           

z 1. Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 23.11.2022 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

 

Overovatelia  :   

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

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

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                starosta obce 

               

                     

 


