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Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 
konalo dňa  21. 12. 2010 v školskej jedálni. 

 
 
Prítomní: pp. Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Jana Mátéová, Ing. Mária 
Šablatúrová  
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková, Anna Rusňáková   
 
Program : 1.  Zahájenie 

2.  Voľba  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.  Voľba návrhovej komisie  
4.  Schválenie rozpočtu na rok 2011 
5.  Vzatie na vedomie platnosť VZN 2/2009 o miestnych daniach   
     a odpadoch  
6.  Schválenie zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce  
7.  Schválenie zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce  
8.  Prejednanie žiadosti Alžbety Ondrikovej   
9.  Schválenie uznesenia  
10. Záver 

 
 

Jednanie 
 
Bod č. 1: Zahájenie 
  
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek Nosko, 
ktorý privítal a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
p. Ing. Šablatúrová navrhla presunúť body programu 6 a 7 až na ďalšie 
zasadanie. 
p. Ing. Jankovičová a p Máteová sa opýtali, či sa sú v spomínaných bodoch 
veľké zmeny oproti iným rokom. Starosta obce s hlavnými zmenami prítomných 
oboznámil. 
Starosta dal o zmene programu rokovať. 
Hlasovanie: 2 poslanci hlasovali proti, 1 poslanec bol za zmenu a 1 poslanec sa 

zdržal hlasovania  
Starosta konštatoval, že návrh na zmenu programu nebol schválený. 
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Bod č. 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
 Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva bol navrhnutý Bc. Lukáš 
Rusňák. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Jana Máteová a p.  
Ing. Mária Jankovičová. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci boli za návrh 
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený  
 
Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie  
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Ján Kvetko a p. Ing. Mária 
Šablatúrová. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 
Hlasovanie: 4 hlasovali za návrh 
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Bod č.4: Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 
 
 Starosta prečítal dôvodovú správu hlavného kontrolóra, v ktorej hlavný 
kontrolór obce doporučuje prijať rozpočet v plnom rozsahu bez výhrad. 
 Ing. Šablatúrová sa opýtala na odpadové hospodárstvo, konkrétne prečo 
náklady na odpadové hospodárstvo každým rokom klesajú.  
Starosta Ing. Nosko odpovedal, že je to z dôvodu plánovania triedenia odpadu – 
tým sa budú náklady znižovať.  
Ďalšie otázky ani návrhy k navrhovanému rozpočtu neodzneli, starosta dal 
o rozpočte hlasovať.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta konštatoval, že rozpočet bol schválený 
 
Bod č.5: Vzatie na vedomie platnosť VZN 2/2009 o miestnych daniach 

a odpadoch 
 
 Starosta oboznámil prítomných, že podľa tohto VZN sa vyberali dane 
a poplatky už tento rok, podotkol, že VZN sa nemusí meniť každý rok, 
predkladanej VZN je vypracované vo forme prijateľnej pre obec, preto navrhuje 
vziať na vedomie jeho platnosť.  
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie VZN 2/2009 o miestnych daniach a odpadoch. 
 
Bod č.6: Schválenie zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce  
 
 Starosta oboznámi zastupiteľstvo, že sa jedná o zásady, ktoré im boli 
doručené aj s rozpočtom.  
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p Ing. Šablatúrová navrhuje v prvej hlave, paragraf 5 bod „f“ kde sa píše o tom, 
že starosta môže v ojedinelých prípadoch bez súhlasu obecného zastupiteľstva 
použiť  finančné prostriedky do výšky 5000 €, aby sa táto hranica znížila na 
3000 €. Podľa nej táto hranica nie je stavaná na rozpočet obce a preto by mala 
byť znížená. 
Starosta p. Šablatúrovej odpovedal, že je v jeho záujme a cieľoch zveľaďovať 
obec a dostať ju do povedomia okolia, tieto finančné prostriedky využívať len 
v ojedinelých prípadoch, preto navrhuje túto čiastka zachovať v navrhovanej 
výške. 
p.  Ing. Jankovičová podotkla, že keď pán starosta zrealizuje platbu a obecné 
zastupiteľstvo ju nebude považovať za prospešnú pre obec, môže zastupiteľstvo 
kedykoľvek túto hranicu znížiť. 
Starosta dal hlasovať o návrhu pani Ing. Šablatúrovej. 
Výsledok hlasovania: 1 hlasoval za návrh, 3 proti návrhu  
Starosta konštatoval, že ostáva pôvodný návrh. 
Starosta dal hlasovať o pôvodnom návrhu. 
Hlasovanie : 3 poslanci boli za, 1 sa zdržal  
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Bod č.7: Schválenie zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
 
 Starosta sa opýtal prítomných, či má niekto pripomienky k navrhovaným 
zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom obce. 
Pripomienky neboli žiadne, starosta dal o zásadách hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci boli za, 1 sa zdržal hlasovania. 
Starosta konštatoval že návrh bol schválený. 
 
Bod č.8: Prejednanie žiadosti Alžbety Ondrikovej  
 
 Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti menovanej nájomníčky, v 
ktorej žiada o odkúpenie budovy krčmy, alebo o zníženie nájmu na zimné 
obdobie.  
Starostov názor je ten, že obec nebude podporovať zveľaďovanie 
a prevádzkovanie obecnej krčmy, pretože z dlhodobého hľadiska záujmom obce 
je starať sa o mladých ľudí a všetkých ostatných občanov, ktorí pomoc v obci 
potrebujú, preto do súčasnej budovy – krčmy obec neplánuje investovať. 
Starosta odporúča budovu predať a získané peniaze investovať do inej budovy, 
napríklad budovy škôlky. V prípade podpory občanov a obecného 
zastupiteľstva, by sa radšej v mene obce uchádzal o kúpu budovy škôlky.  
p. Ondriková podotkla, že okná a dvere na krčme sú v havarijnom stave, kúrenie 
je taktiež problematické, je potrebné do budovy investovať, čo je dôvodom jej 
žiadosti o odkúpenie budovy krčmy. 
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p. Ing. Šablatúrová  navrhla, aby sa odsúhlasilo zníženie nájmu v zimnom 
období, pretože nie je jednoznačné či spomínané odkúpenie budovy škôlky sa 
bude dať zrealizovať. Jej názor je budovu nepredať, vzhľadom k tomu, že je to 
stály prísun peňazí do rozpočtu a nielen budova, ale aj celý pozemok má 
výbornú polohu v centre dediny. 
p. starosta, Ing. Nosko podotkol, že by bol neseriózny postup voči ostatným 
záujemcom o nájom z predchádzajúcej súťaže, keby bol nájom znížený.  
p. Máteová vyjadrila názor, že by bolo výhodnejšie mať vo vlastníctve radšej 
budovu škôlky ako budovu krčmy z hľadiska ďalšieho pozitívneho rozvoja 
obce. 
Starosta konštatoval, že nevie zaručiť kúpu budovy škôlky a uvedomuje si, že 
obec by zarobila viac z nájmu krčmy.  
Občan p. Tokár doporučil, aby sa budova krčmy nemala hneď predávať, ale 
malo by sa vyčkať poprípade znížiť nájom. Predať sa môže hocikedy.  
p. Kvetko navrhoval zníženie mesačného nájmu na 2-3 mesiace, za ten čas zistiť 
stanovisko rímskokatolíckej cirkvi (majiteľ budovy škôlky) Na základe ich 
vyjadrenia sa bude ďalej v tejto problematike, resp. ďalších návrhoch 
pokračovať. 
Starosta dal hlasovať o žiadosti o odkúpenie, alebo zníženie nájomného. 
Hlasovanie : žiadosť p. Ondrikovej bola jednohlasne zamietnutá v celom 
rozsahu.  
 
Bod č.9: Schválenie uznesenia  
 
 Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslancov za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 10.: Záver   
   
 Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 21. 12. 2010 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusňák 
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Overovatelia: 
 
Ing. Mária Jankovičová                 ....................................... 
 
Jana Máteová                                .......................................                                     

 
 
 
 
 

 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                       starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
U z n e s e n i e  

 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  21. 12. 2010 v školskej jedálni 
________________________________________________________ 

 
K bodu 1.:  Zahájenie 
 
  U z n e s e n i e   č. 8/21/12/2010 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke neschvaľuje úpravu a 
doplnenie programu zasadnutia. 
 
K bodu 2.:  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
  U z n e s e n i e   č. 9/21/12/2010 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
zapisovateľa Bc. Lukáša Rusňáka a za overovateľov  zápisnice:  p. Jana 
Máteovú a p Ing. Mária Jankovičovú 
 
K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
 
  U z n e s e n i e   č. 10/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  návrhovej 
komisie: p. Ján Kvetko a p Ing. Mária Šablatúrová. 
 
K bodu 4.:  Schválenie rozpočtu obce na rok 2011 
 
  U z n e s e n i e   č. 11/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozpočet obce na rok 
2011 
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K bodu 5.: Vzatie na vedomie platnosť VZN 2/2009 o miestnych daniach 

a odpadoch 
 
  U z n e s e n i e   č. 12/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie platnosť 
VZN 2/2009. 
 
K bodu 6.:  Schválenie zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce 
 
  U z n e s e n i e   č. 13/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zásady o nakladaní 
s finančnými prostriedkami obce podľa predloženého návrhu bezo zmien.  
 
K bodu 7.:  Schválenie zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
 
  U z n e s e n i e   č. 14/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zásady o hospodárení 
a nakladaní s majetkom obce podľa predloženého návrhu bezo zmien. 
 
K bodu 8.:  Prejednanie žiadosti Alžbety Ondrikovej 
 
  U z n e s e n i e   č. 15/21/12/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke zamieta žiadosť p. Ondrikovej 
v plnom rozsahu.  
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 21. 12. 2010 
Zapísala: Bc. Lukáš Rusňák 
 
Overovatelia: 
Ing. Mária Jankovičová                 ....................................... 
 
Jana Máteová                                .......................................                   
                   

                                                                                       Ing. Marek Nosko                            
                                                                                          starosta obce   


