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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Z  22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  28. 04. 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.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
6.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba overovateľov  zápisnice 
4. Plnenie prijatých uznesení 
5. Prejednanie sťažnosti A. Chrapáňovej 
6. Schválenie úverovej linky na výstavbu školy 
7. Výber nájomcu obecnej krčmy 
8. Prejednanie upozornenia prokurátora 
9. Rôzne 
10. Schválenie uznesenia 
11. 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. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

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

Bod č. 3:Voľba overovateľov zápisnice 

Starosta dal hlasovať o návrhovej  komisii v zložení p. Kvetko, p. Máteová 
 
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 opatrení z predchádzajúcej 
schôdze obecného zastupiteľstva. 
 

168/5/3/2014 – splnené 

169/5/3/2014 – plní sa  

170/5/3/2014 – splnené 

171/5/3/2014 – nesplnené 

172/5/3/2014 – splnené 

173/5/3/2014 – splnené 

174/5/3/2014 – plní sa  

175/5/3/2014 – splnené 

 

Bod č. 5: Prejednanie sťažnosti A. Chrapáňovej 

Starosta prečítal sťažnosť p. Chrapáňovej. Vyzval menovanú, aby prípadne doplnila 
svoju sťažnosť.  
P. Chrapáňová zopakovala, že je to neznesiteľné, aký smrad sa šíri z oviec, ktoré p. 
Lenárt chová hneď za ich múrom. Doplnila, že je ich tam asi 50ks, močovka tečie 
k ich múrom. Od stavby, ktorá je nalepená k ich budove, kde ovce nocujú, im vlhne 
celá stena.  
Starosta vyzval aj ďalšieho suseda p. Simana na vyjadrenie. P. Siman sa vyjadrovať 
odmietol. 
Vyzvaný bol aj p. Lenárt chovateľ oviec. 
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Vyjadril sa, že ich nemá 50, ale len 28, a nepoškodzuje ich majetok. Je si vedomý, že 
ovce vydávajú nejaký zvuk, a že aj zapáchajú, ale nie je to také hrozné ako z iných 
zvierat.  
P. Máteová sa vyjadrila, že ideálne je sa dohodnúť na kompromise.  
P. Ružáni sa vyjadril, že ovce nie sú v najlepšom stave a pán Lenárt má dostatok 
pozemkov vo svojom vlastníctve, prípadne prenajaté, kde by mohol podnikať. 
p. Chrapáň poznamenal, že SHR (samostatne hospodáriaci roľník) nemôže podnikať 
v intraviláne.  
Starosta sa opýtal p. Lenárta, či sa môže ísť na skutkový stav OZ pozrieť. P. Lenárt 
súhlasil. 
 
Bod prerušili, po prerokovaní ostatných bodov sa OZ pôjde pozrieť na stav u p. 
Lenárta. 
 

Bod č. 6: Schválenie úverovej linky na výstavbu ZŠ 

Starosta vysvetlil, čo všetko bude k stavbe ZŠ potrebné, a i keď sme na tom 
ekonomicky dobre, tak peniaze nám na to bude treba naraz, a takto tie peniaze 
nemáme. To je dôvod, prečo potrebujeme úver. Navrhol schváliť úver do maximálnej 
výšky 25 000 €. Je to suma aj s rezervou a dúfa, že toľko nebudeme potrebovať. 
Splácalo by sa po 1000 € mesačne – to vychádza na 2 roky. Starosta oslovil Prima 
banku, ktorá nám je ochotná takýto úver poskytnúť s výhodnými podmienkami.  
25 000 € splatnosť 10 rokov – úroková sadzba 3,1 %, poplatok za poskytnutie 0,25%, 
poplatok za monitoring 0,1% ročne zo zostatku úveru, zabezpečenie – vlastná 
bankozmenka obce. 
Za skoršie splatenie úveru nie je pokuta.  
Starosta nechal priestor na otázky. 
OZ otázky nemalo.  
Starosta navrhuje schváliť uznesenie v nasledujúcom znení (znenie preposlané 
z Prima banky ) – OZ schvaľuje prijatie Terminovaného úveru vo výške 25 000 € 
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s. za podmienok dojednaných 
v príslušnej úverovej zmluve, zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista 
bankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 7: Výber nájomcu obecnej krčmy  

Starosta obce vyzval prítomných záujemcov, nech si prídu skontrolovať zapečatenie 
svojich obálok. P. Ševčíková si prišla skontrolovať obálku, ktorá bola nepoškodená. 
Je 5 záujemcov, všetci splnili povinnosť podať svoje obálky do 12:00 do 25.4.2014.  
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Obálky sa neotvárali, a preto starosta obce vyzval OZ, aby obálky pred prítomnými 
otvorili.  
OZ skonštatovalo, že pre nich nie je len cena rozhodujúca, preto by radi počuli aj 
názory možných nájomcov. Na zasadanie OZ prišli traja záujemcovia p. Ševčíková, 
p. Ondriková a p. Repiský. 
Starosta obce vyzval p. Ševčíkovú, nech prednesie svoj zámer s obecnou krčmou- 
P. Ševčíková, že je to krčma a ťažko vyjadriť svoj názor, nie je to jej majetok. 
P. Ondriková, sa nevyjadrovala viac, každý ju pozná, keďže krčmu prevádzkuje 
roky. 
P. Repiský – jeho zámer je do krčmy prilákať čo najviac ľudí. Urobiť je atraktívnejšiu 
pre občanov aj pre okolie, určite by začal menením okien, opravou stolov, 
vymaľovaním vnútorných priestorov, dokúpením viacerých stolov pre vonkajšie 
sedenie, opraviť gril, urobiť tam aj kútik pre deti ktoré prídu s rodičmi. Práce tam je 
veľa. 
OZ otvorilo obálky a rozradilo ponúkané sumy. 
 p. Ševčíková – 550 € mesačne 
 p. Rusnák – 501 € mesačne 
 p. Repiský – 500 € mesačne 
 p. Belányi – 496 € mesačne 
 p. Ondriková 250 € mesačne 
Sumy sú s DPH. 
Každý záujemca vedel, že kedy sa koná OZ s výberom nájomcu. 
OZ sa vyjadrilo, že sa asi nebude prikláňať k záujemcom, ktorí ani neprišli.  
p. Máteová sa vyjadrila, že p. Rusnák a p. Belányi neprišli, a p. Ondriková navrhuje 
len 250 € mesačne, tak sa rozhoduje medzi p. Ševčíkovou a p. Repiským. 
p. Máteová sa otvorene vyjadrila, že zámer p. Repiského, aj to, že krčmu má mať 
niekto mladý, sa jej páči viac. 
P. Tokár sa opýtal, že či nebola podmienka jedine cena. 
Starosta sa vyjadril, že on písal podmienky súťaže bez schválenia zastupiteľstvom 
a preto nebude proti tomu ak OZ vyberie nájomcu podľa iných kritérií a bude 
súhlasiť s výberom nájomcu, ktorý prevedie OZ. Veď schválenie výberu nájomcu je 
aj tak podmienené schválením uznesenia OZ. 
Na návrh starostu sa poslanci OZ odišli poradiť sami medzi sebou do inej miestnosti. 
Po návrate dal starosta hlasovať od najvyššej po najnižšiu sumu.  
 
Hlasovanie za p. Ševčíkovu so sumou 550 € s DPH mesačne. 
 
Hlasovanie  
Za:0 
Proti: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 
 
 



 

Strana 5 z 11 

Hlasovanie za p. Rusnáka so sumou 501 € s DPH mesačne. 
 
Hlasovanie  
Za: 0 
Proti: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Hlasovanie za p. Repiského so sumou 500 € s DPH mesačne.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenajímateľa budovy obecnej krčmy – p. Repiského 
so sumou 500 € s DPH mesačne so začiatkom od nového mesiaca to je 1.5.2014. 
 
Starosta sa opýtal predchádzajúcej nájomkyne a nového nájomcu, či môže byť 
preberanie krčmy o 9:00 1.5.2014. Stanoví komisiu, ktorá bude dohliadať na prevzatie 
krčmy, prítomná bude aj končiaca strana aj strana preberajúca strana. 
 

Bod č. 8: Prejednanie upozornenia prokurátora  

Starosta vysvetľoval situáciu, že p. Vrtiš bol SHR. SHR znamená samostatne 
hospodáriaci roľník, k čomu mu obec vydala osvedčenie, na základe ktorého môže 
občan poberať dotácie na poľnohospodársku činnosť. SHR p. Vrtiš nám poslal 
žiadosť o vymazanie zo zoznamu SHR obce Muránska Dlhá Lúka, súčasťou toho 
bola aj kópia spomínanej listiny (osvedčenia) SHR, ktorá sa ani nezhodovala s naším 
založeným originálom. Ako obec sme mu odpísali, že požadujeme vrátiť originál 
osvedčenia. Na to nám p. Vrtiš SHR odpísal, že on to považuje za originál. Náš 
postup a „nečinnosť“ dal prešetriť prokurátorovi. 
Starosta prečítal list od prokurátora, ktorý nám navrhol vymazať ho zo zoznamu 
SHR aj napriek tomu, že nám originál nevrátil. Na základe toho sme p.Vrtišovi  
vydali rozhodnutie o vymazaní zo zoznamu SHR a upovedomili sme o tom všetky 
dotknuté orgány a poisťovne ako to ukladalo odporúčanie prokurátora. P. Vrtiš sa 
voči rozhodnutiu o zrušení SHR odvolal. Vec je v štádiu riešenia a nie je ukončená. 
 
OZ vzalo upozornenie a informácie na vedomie. 

Bod č. 9: Rôzne 

Starosta obce oznámil zámer zamestnať na OU Mgr. Levešovú, ktorá má  ZŤP 
preukaz, pomáhala by na OU pracovníkom hlavne teraz, keď sa budú posielať dane. 
Množstvo práce na OÚ sa za posledné obdobie veľmi navýšilo aj vďaka 
požiadavkám úradu práce a preto sa rozhodol v rámci svojich kompetencií zvýšiť 
počet zamestnancov OÚ. 
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Obec, ktorá má nad 20 zamestnancov, by mala mať jedného zamestnanca so ZŤP, 
a to je hlavný dôvod zamestnania uvedenej záujemkyne. Za jej prácu berie riziko 
starosta na seba.  
 
p. Kasper a p. Mriňáková žiadajú OZ, aby riešili situáciu na Hlinisku. Keď je veľká 
búrka, tak sa voda valí ľavým jarkom dole ulicou, a keď sa niekde zanesie jarok, tak 
sa rozlieva.  Potrebujú vyriešiť situáciu s ďalším jarkom na vrchu ulice. Vlastní to 
tam p. Petalík a nedovolí im odviesť vodu tam. 
P. Smereková doplnila, že jarok tam na vrchu ulice je už roky, a keď to kupoval, mal 
s tým počítať.  
OZ sa pôjde na problém pozrieť. 
P. Kvetko z vyšného konca mal problém s vodovodom patriacom VVAK, o ktorom 
sa ani nevie. Cca o 5.00 ráno prasklo hlavné vodovodné potrubie, ktoré ide popod 
hlavnú cestu a začalo zatápať okolie. Tak chcel nahlásiť poruchu vodárňam, nech to 
rýchlo odstavia, zistil, že neexistuje žiadna ohlasovňa, ktorej by to nahlásil. Vďaka 
tomu, že mu suseda poskytla kontakt na p.Vigu, ktorý bol na chate, a bolo treba ísť 
po neho, sa podarilo vodu zastaviť. Vie, že toto zastupiteľstvo nevyrieši, aby bola 
zriadená nonstop služba. Ale mohli by sa obnoviť odvodňovacie jarky na vyšnom 
konci.  
Starosta povedal, že s tým sa už dnes začalo. Koordinátor p. Tokár to už dnes riešil. 
 
P. Kvetko sa ešte pýta, či je správne riešenie stavať školu pod Rúbankou a vziať si 
taký veľký úver. 
P. Máteová - na OZ sa riešilo viac možností, ako zvýšiť kapacitu ZŠ, urobiť 
nadstavbu nad súčasnou (susedia nesúhlasili), odkúpiť dom p. Mriňáka, prerobiť 
humno na ďalšie triedy. Ani jeden z nich sa nepodarilo zrealizovať z rôznych 
dôvodov. Kontajnerová škola je dobré riešenie, deti to budú mať blízko, budú mať 
dosť priestoru a dedinu nezahádžu odpadkami.  
 
P. Kasper požadoval dať do poriadku cestu po za železnicu hlinisko – záhumnie, je 
rozbahnená a stále tam tečie voda, nedá sa tadiaľ ísť peši. 
Zastupiteľstvo sa tam pôjde pozrieť.  
 
p. Smereková sa pýtala či sa robilo na spomínanú pozíciu výberové konanie. 
Starosta odpovedal, že nie a dodal, že doteraz na žiadnu pozíciu na obecnom úrade  
výberové konanie nebolo. Zamestnancov OÚ si vyhradzuje vyberať sám nakoľko 
zodpovedá za kvalitu a množstvo vykonanej práce pre potreby OÚ.   
 
OZ vyčerpalo všetky ostatné témy. 
Ako bolo avizované, išli pozrieť situáciu k p. Lenártovi, na záhumnie a na Hlinisko. 
 
 
Bod č. 5: Prejedanie sťažnosti A.Chrapáňovej - pokračovanie 
 
OZ si pozrelo situáciu na dvore p. Lenárta, ktorý súhlasil s ich vstupom na jeho 
pozemok.  
Starosta po dohode s OZ dáva hlasovať o nasledujúcom návrhu na uznesenie: 
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OZ zaväzuje p. Lenárta vyriešiť situáciu, ktorá prekáža dobrým susedským vzťahom 
v termíne do konca mája 2014. Susedia Chrapáňovci sa vyjadria písomne 
zhodnotením situácie, či sú spokojní s riešením problému zo strany p. Lenárta. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 9: Rôzne - pokračovanie 

OZ po prezretí a zhodnotení situácie na ceste medzi Hliniskom a záhumním aj 
s koordinátorom p. Tokárom sľubuje nápravu. Bolo aktuálne po búrke a na 
spomínanú cestu tečie množstvo vody, ale keď to trochu preschne, dáme to do 
poriadku, začneme to od priepustu pod železnicou. 
Žiadne uznesenie nie je potrebné prijať. 
 
OZ bolo pozrieť s koordinátorom aj situáciu na vrchu Hliniska. Stretli tam aj 
vlastníka, ktorý nesúhlasí s postupom miestnych občanov, ktorí tam chodia 
svojvoľne prekopávať jarok a jemu odplavuje pôdu. Dohodli sa, že pre spokojnosť 
všetkých v časti Hlinisko položí obec na obecné náklady betóny v spomínanom 
jarku. Tým bude spokojný aj majiteľ a budú spokojní aj obyvatelia, ktorým tiekol 
plný jarok vody dole ulicou. 
Žiadne uznesenie nie je potrebné prijať.  

 

Bod č. 10: Schválenie uznesení   

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.  
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 11: Záver  
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 28.04.2014    
   
   
Overovatelia   

Ján Kvetko ...................................... 
 

Jana Mátéová ...................................... 
 

   
   

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

U z n e s e n i e 
zo 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 28. 04. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 176/28/4/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 177/28/4/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

návrhovú komisiu v zložení p. Máteová, p. Rusňáková 

K bodu 3.:Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 178/28/4/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice p. Kvetko, p. Mátéová 
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K bodu 5.: Prejednanie sťažnosti A.Chrapáňovej 

Uznesenie č. 179/28/4/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
zaväzuje 

 
aby p. Lenárt vyriešil situáciu, ktorá prekáža dobrým susedským vzťahom v termíne 

do konca mája 2014 
 

K bodu 6.: Schválenie úverovej linky na výstavbu ZŠ 

Uznesenie č. 180/28/4/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
prijatie Terminovaného úveru vo výške 25 000 € poskytnutého zo strany Prima 
banka Slovensko a.s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 

zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista bankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 
 

K bodu 7.: Výber nájomcu obecnej krčmy 

Uznesenie č. 181/28/4/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
nového prenajímateľa budovy obecnej krčmy p. Repiský so sumou 500 € s DPH 

mesačne, so začiatkom 1.5.2014. 
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K bodu 8.: Prejednanie upozornenia prokurátora 

Uznesenie č. 182/28/4/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
upozornenie prokurátora ohľadom SHR p.Vrtiša a ostatné informácie podané k tomu  

 
 

K bodu 9.: Rôzne 

Uznesenie č. 183/28/4/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
 
 
 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 28.04.2014    
   
   
Overovatelia   

Ján Kvetko ...................................... 
 

Jana Mátéová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 
  


