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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Z  21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  05. 03. 2014. 

 
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.  Mária  Šablatúrová Ing.  Poslankyňa 
6.  Mária Jankovičová Ing.  Poslankyňa 
7.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
8.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba overovateľov  zápisnice 
4. Plnenie prijatých uznesení 
5. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014  
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
7. Informácia o postupe pri vybavovaní výstavby modulovej školy 
8. Schválenie zmluvy na PD 
9. Prejednanie návrhu kúpy pozemku parc. číslo KN“E“ 487, prípadne aj 

485 
10. Prejednanie nájomcu obecnej krčmy 
11. Informácia o postupe tvorby UPN obce 
12. Rôzne 
13. Schválenie uznesenia 
14. Záver 
 

 

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. 
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Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

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

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice  

Starosta taktiež navrhuje za overovateľov zápisnice  p. Jankovičová, p. Rusňáková. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 

Starosta obce vyhodnotil plnenie všetkých prijatých opatrení z predchádzajúcej 
schôdze obecného zastupiteľstva. 
 

 

160/8/2/2014 – splnené 

161/8/2/2014 – čiastočne splnené ( pozemok nemôže byť ten čo sa schválil) 

162/8/2/2014 – splnené 

163/8/2/2014 – splnené 

 

Bod č. 5: Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014 

 
Starosta oboznámil, že rozpočtové opatrenie viselo na úradnej tabuli zákonom 
stanovený počet dní a poslanci OZ ho mali na preštudovanie doma.  
Starosta dal priestor na otázky. Otázky neboli tak dal starosta o zmene rozpočtu 
rozpočtovým opatrením 1/2014 hlasovať.  
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Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
 

Bod č. 6: Schválenie záverečného účtu za rok 2013 

Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce.  
Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2013. Navrhla schváliť hospodárenie bez 
výhrad. 
Starosta dal priestor na otázky. 
Otázky neboli starosta dal hlasovať o schválení záverečného účtu za rok 2013 v znení 
ako videl na úradnej tabuli a ako ho mali poslanci možnosť preštudovať doma.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: p. Jankovičová 
 
 

Bod č. 7: Informácie o postupe pri vybavovaní výstavby modulovej školy 

Starosta vysvetlil situáciu, že nám na pozemkoch schválených na minulom OZ 
nedovolia školu postaviť. Obec má pozemok aj vedľa komunitného centra ( budova 
bývalých šatní). Na tomto spomínanom pozemku KN „E“ par.č. 2348 nám už školu 
dovolia postaviť. Máme výhodu, že pozemok je už náš, je tam vodovod, cesta. Až sa 
tento pozemok schváli teraz na OZ a schvália nám ho aj pre výstavbu modulovej 
školy tak by sme ZŠ presťahovali do novej modulovej školy a MŠ by sa presunula do 
našej budovy v terajšej budova ZŠ. Popri tom by sa opravilo aj staré ihrisko a tým by 
sa odľahčilo multifunkčné ihrisko.  
Znenie uznesenia by ostalo také ako na minulom zastupiteľstve s rozdielom čísla 
parcely.  
Starosta dal priestor na prípadne otázky. 
P. Máteová povedala, že ju zastavujú niektorí občania a nesúhlasia s výstavbou ZŠ. 
OZ a starosta sa zhodli, že ľudia si neuvedomujú, že ZŠ sa tlačí v centre obce 
v rodinnom dome a takto budú mať viac priestoru na triedy a aj na aktivity v okolí. 
Odhlučnia sa ulice obce a po obede nebudú také špinavé od keksíkov a šupiek.  
Starosta dal o zmene pozemku na výstavbu modulovej školy hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 8: Schválenie zmluvy na PD 

Starosta oboznámil, že treba vybrať dodávateľa na projektovú dokumentáciu. 
Podľa zákona už oslovil 3 firmy a bodovo ich s komisiou ohodnotil. Vybratá je firma 
s najnižšou cenou. O tomto len informuje OZ. 
OZ to berie na vedomie. 

Bod č. 9: Prejednanie návrhu kúpy pozemku parc. číslo KN“E“ 487, prípadne aj 485 

Starosta vysvetlil situáciu, že ktoré pozemky okolo multifunkčného ihriska už obec 
vlastní a ktoré nie. Toto je pozemok medzi obecnými. O pozemku 485 najskor 
rozmýšľal , že by sa mohol kúpiť tiež, ale je to už vlastne ten kopec za ihriskom a to 
už obci netreba. Cena kúpy pozemku by bola tak ako už viac krát pred tým 1,80 € za 
m2. 
Starosta dal priestor na otázky. 
OZ to vid rovnako ako starosta. 
Starosta dal o návrhu kúpy pozemku KN „E“ 487 hlasovať v sume výmera pozemku 
x 1,80 €.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Bod č. 10: Prejednanie žiadosti nájomcu obecnej krčmy 
 
P. Kontrolórka prečítala správu čo sa jej podarilo zistiť. Dodala že OZ nemá právo 
žiadať od nájomcu žiadne ekonomické ukazovatele. 
Nájomníčka p. Ondriková povedala, že z automatov mala cca 7000 € ročne, ktoré 
teraz nebude mať.  
Starosta dal slovo poslancom a nájomníčke. 
P. Ondriková sa vyjadrila, že má predstavu o nájme cca 300 € mesačne.  
Na základe výberového konania kde vyhrala p. Ondriková so sumou 501 € a druhá 
ponúkaná suma bola 400 € môže byť nájom znížený najmenej na sumu 401 € bez 
nového výberového konania. OZ sa vyjadrilo, že je škoda aby skončila s nájmom.  
p. Ondirková sa vyjadrila, že skúsi to s nájmom 401 €. 
Starosta dal hlasovať o návrhu znížiť nájom krčmy p. Ondrikovej na 401 € mesačne 
od 1.4.2014.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 11: Informácia o postupe tvorby ÚPN obce 
 
Starosta dal slovo Ing. arch.Valkovičovi.  
Ing.arch. Vlakovič informoval, čo všetko je už v územnom pláne spracované a že je 
v štádiu „ koncept riešenia“ 
P. Šablatúrová povedala, že je proti štvor-podlažným a viac podlažným domom – 
úplne zmenia tvar dediny. 
OZ zobralo informácie o UPN obce na vedomie. 
 
Bod č. 12: Rôzne 
 
Starosta prečítal žiadosť Športového klubu Muránska Dlhá Lúka, ktorý žiada 
o finančnú podporu.  
K nahliadnutiu je na stole aj účtovníctvo ŠK MDL.  Minulý rok dostal ŠK MDL  500 €.  
Tento rok starosta navrhuje tiež 500 € na približne pol rok a potom sa uvidí či je to 
dosť finančných prostriedkov.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Starosta informoval prítomných o okresnej chovateľskej prehliadke trofejí ktorá bude 
u nás v sále KD 30 – 31.3.2014. 
 
Kontrolórka prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 
2013. 
OZ zobralo správu o kontrolnej činnosti na vedomie. 
 

Bod č. 13: Schválenie uznesení   

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.  
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
  
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 14: Záver  
  
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 05.03.2014    
   
   
Overovatelia   

Anna Rusňáková ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
zo 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 05. 03. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 164/5/3/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 165/5/3/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

návrhovú komisiu v zložení p. Kvetko, p. Šablatúrová 

K bodu 3.: Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 166/5/3/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice p. Jankovičovú, p. Rusňákovú  
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K bodu 5.:  Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014 

 
Uznesenie č.  167/5/3/2014 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014  

 

K bodu 6.:  Schválenie záverečného účtu za rok 2013 

 
Uznesenie č.  168/5/3/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 
 

záverečný účet Muránskej Dlhej Lúky za rok 2013. Zároveň schvaľuje presun 
prebytku hospodárenia obce za rok 2013 vo výške 13 781,96 € do rezervného fondu 

a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad. 
 
 

K bodu 7.:  Schválenie záverečného účtu za rok 2013 

Uznesenie č.  169/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
možnosť vybudovania modulovej školy na parcele KN-E parc. č. 2348 v katastri obce 

Muránska Dlhá Lúka. Súhlasí s povinnosťami zriaďovateľa(t.j. obec) 
- Poskytnúť 

o pozemok 
- Vybudovať 

o  inžinierske siete 
o  príjazdové komunikácie 
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o  spodnú stavbu, základové pásy 
- Zabezpečiť 

o  projektovú dokumentáciu 
o  v prípade potreby zabezpečiť ochranu objektu 
o  miestnu komunitu, aby sa zapojila do stavby 

- Vyhlásiť 
o  verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie 
o  ver. obst. na dodávateľa kontajnerov do výšky 200 000 € vrátane DPH. 

 
 

K bodu 8.: Schválenie zmluvy na PD 

Uznesenie č.  170/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu 

 
 

K bodu 9.: Prejednanie návrhu kúpy pozemku parc. číslo KN“E“ 487, prípadne aj 
485 

Uznesenie č.  171/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
kúpu pozemku KN „E“ parc. číslo 487 v cene 1,80 € za m2  

 
 
 

K bodu 10.: Prejednanie žiadosti nájomcu obecnej krčmy 

 
Uznesenie č.  172/5/3/2014 
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Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

zníženie nájmu krčmy p. Ondrikovej na 401 € mesačne od 1.4.2014 
 
 
 

K bodu 11.: Informácia o postupe tvorby ÚPN obce 

Uznesenie č.  173/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
informácie o UPN obce Muránska Dlhá Lúka 

 
 
 

K bodu 12.: Rôzne 

Uznesenie č.  174/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
Športovému klubu Muránska Dlhá Lúka finančnú podporu vo výške 500 € 

 
 

Uznesenie č.  175/5/3/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2013 
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V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 05.03.2014    
   
   
Overovatelia   

Anna Rusňáková ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 
  
    
 
 
 
 


