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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 

Zápisnica 
 

z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  05. 12. 2013. 

 
 
Prítomní:  
 
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Anna Rusňáková  Poslankyňa 
4.  Máteová Jana  Poslankyňa 
5.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
6.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
Neprítomní: 
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Mária  Šablatúrová Ing.  Poslankyňa 
2.  Mária Jankovičová Ing.  Poslankyňa 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba overovateľov  zápisnice 
4. Plnenie prijatých uznesení 
5. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2./2013 
6. Schválenie programového rozpočtu na rok 2014 a na roky 2015 a 2016 
7. Rôzne 
8. Schválenie uznesenia 
9. Záver 
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Bod č. 1: Zahájenie 

 Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom, opýtal sa OZ 
na návrhy k programu, keďže žiadne neboli starosta dal o programe hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

Starosta dal hlasovať, o návrhovej  komisii v zložení p. Kvetko, p. Rusňáková.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Bod č. 3:Voľba overovateľov zápisnice  

Starosta taktiež navrhuje za overovateľov zápisnice  p. Rusňákovú, p. 
Máteovú. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 
Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 
 

Starosta obce vyhodnotil plnenie všetkých prijatých uznesení z 
predchádzajúcej schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
148/30/9/2013 - splnené 
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Bod č. 5: Schválenie zmeny rozpočtovým opatrením č.2/2013 
 

Starosta obce vysvetlil, že rozpočtové opatrenia boli rozdané poslancom už 
dopredu. Opýtal sa na otázky, keď že otázky neboli žiadne dal o zmene hlasovať. 
Starosta dal hlasovať o zvýšení príjmov rozpočtu a zvýšenie výdavkov rozpočtu 
v celkovej sume 67 005 €.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Bod č. 6: Schválenie programového rozpočtu na rok 2014 
 

Tak ako v predchádzajúcom bode aj tieto materiály mali poslanci doma na 
preštudovanie. Dal slovo kontrolórke ktorá prečítala svoju správu. Svojou správou 
pochválila prácu ekonómky a aj hospodárenie obce. 
Ďalšie otázky neboli, tak dal starosta o programovom rozpočte na rok 2014 v sume 
490 446 €, na rok 2015 v sume 496 012 €, na rok 2016 v sume 504 133 € 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0, 
 
Bod č. 7: Rôzne 
 
 Na úvod starosta povedal, že VZN obce sa nemení a ostáva ako bolo aj 
v roku 2013. 
 
Poslanci to vzali na vedomie. 
 
 Starosta prečítal list od Spoločnosti majiteľov lesa a pasienkov – 
pozemkové spoločenstvo Muránska Dlhá Lúka(URBAR), v ktorom sa píše o tom, že 
URBAR chce znížiť dane za plochy ktoré úž vyťažil a v súčasnosti sa obnovuje les. 
Na list sme ešte ani neodpovedali, keďže bol určený pre zastupiteľstvo. Starosta 
doplnil, že nevidí dôvod na zníženie daní, URBAR mal z tých plôch len zisk, náklady 
na zalesňovanie nemá žiadne. V predmetných častiach porastov, o ktoré chce 
spoločnosť znížiť dane dochádza k prirodzenej obnove bez vynaloženia finančných 
prostriedkov spoločnosti. Okrem toho je v našom VZN o daniach najnižšia daň za 
lesné pozemky v okrese Revúca.  Ďalej sa odvolávajú na bod v zákone, ktorý hovorí 
o tom, že obec môže odpustiť dane za lestné pozemky, ktoré sa zalesňujú, pokiaľ má 
prijaté také VZN.  Naša obec také VZN prijaté nemá.  
Zastupiteľstvo súhlasí s názorom starostu.  
Starosta dal hlasovať o žiadosti. 
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Hlasovanie  
Za:0 
Proti: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 Starosta informoval prítomných o tom čo sa dialo v obci.  
Starosta dal priestor prítomným.  
 Ozval sa p. Kubaško, že ako to je s jeho sťažnosťou. Starosta obce pre 
prítomných prečítal sťažnosť p. Kubaška. OZ spolu so starostom zaujali stanovisko, 
že pozemok na ktorý chcel p. Kubaško ísť je súkromný pozemok a nemôže tam bez 
dovolenia hocikto ísť.  
 
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie prejedanie sťažnosti. 
 
 Starosta využil príležitosť a poprosil prítomného p. Haľáka, nech 
neparkuje svoj kamión pred vstupmi do budovy obecného úradu, zaberá tak 
parkovacie miesta a prekáža to aj bezpečnostným kamerám. P. Haľák to ignoroval 
a povedal, že môže parkovať kde chce. Sťažoval sa aj na obecný odvodňovací rigol  
pred jeho domom, že mu obec nevybudovala vjazd do dvora. Následne po výmene 
názorov so starostom a zastupiteľstvom odišiel. 
 
Bod č. 8: Schválenie uznesení  
 
 Návrhová komisia prečítala uznesenia. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0, 
 
 
Bod č. 9: Záver 
 
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke  
Dňa 05. decembra 2013 
 
 
Overovatelia: 
 
Anna Rusňáková             .................................... 
 
Jana Máteová                   .................................... 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
zo 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 05. 12. 2013 
________________________________________________________ 

 
 

K bodu 1.: Zahájenie 

 
Uznesenie č. 149/05/12/2013 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 150/05/12/2013 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

do návrhovej komisie p. Jána Kvetka a p. Annu Rusňákovú 

K bodu 3.:Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 151/05/12/2013 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
za overovateľov zápisnice p. AnnuRusňákovú a p.Janu Máteovú 
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K bodu 5.:Schválenie zmeny rozpočtovým opatrením č.2/2013 

 
Uznesenie č. 152/05/12/2013 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2013 - zvýšenie príjmov rozpočtu 

a zvýšenie výdavkov rozpočtu v celkovej sume 67 005 €.  
 
 

K bodu 6.:Schválenie programového rozpočtu na rok 2014  

 
Uznesenie č. 153/05/12/2013 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
programový rozpočet na rok 2014 v sume 490446 €, na rok 2015 v sume 496012 €, na 

rok 2016 v sume 504133 € 
 

K bodu 7.: Rôzne 

Uznesenie č. 154/05/12/2013 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
platnosť VZN č.2/2009 v znení neskorších dodatkov 
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Uznesenie č. 155/05/12/2013 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
neschvaľuje 

 
Žiadosť na zníženie dane pre Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov – pozemkové 

spoločenstvo Muránska Dlhá Lúka 
 
 

Uznesenie č. 156/05/12/2013 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie  

 
prejednanie sťažnosti p. Kubaška 

 
 
 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke  
Dňa05. decembra 2013 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Anna Rusňáková       .................................... 
 
Jana Máteová .................................... 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 

 


