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Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  30.6.2011. 

 
Prítomní: pp. Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Jana 
Máteová 
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková, Ing Mária Šablatúrová 
 
Program:  1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie 
 3. Plnenie prijatých uznesení 
 4. Schválenie dodatku VZN o odpadoch 
 5. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 
 6. Prerokovanie novely zákona č.253/1994 Z.z. a prijatie uznesenia  
 7. Rôzne  
 8. Schválenie uznesenia 
 9. Záver  
 
 

Jednanie 
 
Bod č.1: Zahájenie 
 
 Starosta uvítal prítomných na zasadaní obecného zastupiteľstva a prečítal 
program rokovania. Keďže nikto nemal námietky, tak dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie: p.Kvetko, p. Rusňáková, p Máteová hlasovali za, p. Jankovičová sa 
zdržala hlasovania. 
 

Bod č.: Voľba návrhovej komisie 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Kvetko a p. Máteová. Starosta dal 
o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : jednohlasne schválené 
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Bod č. 3.:Plnenie prijatých uznesení  
 
 Starosta oboznámil prítomných s plnením uznesení z minulého 
zastupiteľstva 
 

- 38/11/5/2011 – plní sa  
- 39/11/5/2011 – splnené  
- 40/11/5/2011 – splnené 
- 41/11/5/2011 – splnené  
- 42/11/5/2011 – splnené  

 

Bod č.4.:Schválenie dodatku VZN o odpadoch 
 
 Starosta prečítal návrh zmeny dodatku a oboznámil prítomných, že sa 
jedná iba o malú zmenu v niektorých vetách platného VZN. Keďže neboli 
žiadne pripomienky, starosta dal o dodatku hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené 
 

Bod č.5.:Schválenie zásad odmeňovanie poslancov obecného 
zastupiteľstva 
 
 Starosta oboznámil prítomných so zásadami a prečítal ich, podotkol že je 
to robené podľa obce Muráň. 
Poslankyňa Rusňáková sa opýtala, že na aké obdobie sa to schvaľuje, starosta jej 
odpovedal, že je to na neurčito, ale dá sa to hocikedy v priebehu roka zmeniť.  
Poslanec Kvetko sa opýtal, ako často sa to vypláca, starosta odpovedal, že raz 
ročne. Neboli ďalšie otázky ani pripomienky, tak dal starosta o zásadách 
hlasovať. 
Hlasovanie: p.Kvetko, p. Rusňáková, p Máteová hlasovali za, p. Jankovičová sa 
zdržala hlasovania. 
 

Bod č.6.:Prerokovanie novely zákona č. 253/1994 Z.z. a prijatie 
uznesenia 
 
 Starosta prečítal stanovisko kontrolórky k určeniu platu starostu obce. 
Starosta povedal, že ide tam hlavne o tom, že sa znižuje koeficient ktorým sa 
násobí priemerný plat.  
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Pani poslankyňa Jankovičová povedala, že nesúhlasí s platmi starostov na 
Slovensku a nepáči sa jej prijatie takéhoto zákona.  
Starosta podotkol, že teraz sa rozhoduje len o navýšení základného platu 
o schválené percento, pretože priemerný plat je daný, koeficient je pevný podľa 
počtu obyvateľov. 
Poslanec Kvetko navrhuje dať plus 30% , k tomuto návrhu sa prikláňa aj 
poslankyňa Rusňáková a Máteová. Neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, tak 
dal starosta o návrhu  769€ x 1,65 + 30% = 1649, 505 €, teda zaokrúhlené na 
celé € nahor v zmysle zákona, teda na 1650 € hlasovať. 
Hlasovanie : jednohlasne schválené 
 

Bod č. 7.: Rôzne 
 
 Starosta oboznámil prítomných, že občan Vrtiš aj napriek výzve na 
odpratanie automobilu z verejnej komunikácii na „Hlinisku“ tak neurobil.  
Poslanci si pamätajú, keď ešte počas starostovania p. Vrtiša vyrubil daň 
niektorým občanom za užívanie verejného priestranstva.  Starosta navrhol aby 
ho obecné zastupiteľstvo poverilo konať vo veci vyrubenia miestnych daní za 
státie na  obecnom priestranstve v zmysle platnej legislatívy. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : všetci poslanci hlasovali za návrh 
 
 Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o organizačných zmenách na  
obecnom úrade s tým, že bol rozviazal pracovný pomer aj na druhú zmluvu 
s pani Tegdešovou a to dohodou o rozviazaní pracovného pomeru. Mzdové 
účtovníctvo obecného úradu bude riešené formou dohody o vykonaní prác. 
 
 Starosta prečítal žiadosť obyvateľov obce o prenájom nebytových 
priestorov. Ďalej vysvetlil, že ide o priestory bývalých šatní na bývalom ihrisku. 
Poslankyňa Rusňáková sa opýtala žiadateľa, že na aký účel to chce , odpovedal, 
že na bývanie. Ďalej im povedala že to sú nebytové priestory a OZ nemôže 
schvaľovať zmluvy o tom aby tam niekto mohol bývať a cirkev bude aj tak 
žiadať zbúranie stavby pretože to je ich pozemok. Starosta potvrdzuje, že 
nemajú právo dať tú budovu do prenájmu za účelom bývania, pretože sa nejedná 
o budovu schválenú ako byt. Podotkol, že tu nie je o čom ďalej rokovať, alebo 
niečo schvaľovať.  
Poslankyňa Rusňáková navrhuje dať zbúrať, alebo lepšie rozobrať budovu, ale 
starosta vidí budúcnosť tejto budovy napríklad ako komunitné centrum.  OZ sa 
ale zhodlo v tom že je otázka času kedy sa tam nasťahuje nejaký bezdomovec. 
Poslankyňa Jankovičová dala návrh na asanáciu budovy. 
Starosta dal hlasovať o návrhu.  
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Hlasovanie: : p.Kvetko, p. Rusňáková, p. Jankovičová hlasovali za, p Máteová 
sa zdržala hlasovania. 
Starosta ešte doplnil, že sa pôjde s chlapmi pozrieť ako by sa to dalo dobre 
rozobrať a materiál z budovy použiť na niečo iné.  
 

Bod č.8.:Schválenie uznesenia  
 
 Po prečítaní návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : jednohlasne schválené  
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. 
 

Bod č.9.: Záver 
 
 Po prejednaní všetkých bodov starosta poďakoval prítomným za to, 
že prišli a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 30.6.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e 
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 30.6.2011 
 

________________________________________________________ 
 
 
K bodu 1.: Zahájenie 
 

Uznesenie č.43/30/6/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

program zasadnutia. 
 
 

K bodu č. 2.:Voľba návrhovej komisie 
 

Uznesenie č.44/30/6/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do 
návrhovej komisie p.p. Kvetka a p.p. Máteovú. 

 
 
K bodu č. 3.:Plnenie prijatých uznesení 
 

Uznesenie č.45/30/6/2011 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie plnenie prijatých uznesení z minulého zasadania zo dňa 
11.5.2011. 
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K bodu č.4.:Schválenie dodatku k VZN o odpadoch 
 

Uznesenie č.46/30/6/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 
dodatok č.1 k VZN č.2/2007 o nakladaní s komunálnym a drobným 
stavebným odpadom na území obce Muránska Dlhá Lúka. 

 
 

K bodu č.5.: Schválenie zásad odmeňovania  poslancov OZ  
 

Uznesenie č.47/30/6/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 
zásady odmeňovania poslancov OZ v Muránskej Dlhej Lúke. 
 
 
K bodu č.6.: Prerokovanie novely zákona č.253/1994 Z.z. a prijatie uznesenia 
 

Uznesenie č.48/30/6/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje plat 
starostu vo výslednej sume 1650 €. 
 
 
K bodu č.7.: Rôzne 
 

Uznesenie č.49/30/6/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke poveruje 
starostu konať vo veci vyrubenia miestnych daní za státie s 
automobilom na  obecnom priestranstve v zmysle platnej legislatívy.  
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Uznesenie č.50/30/6/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie informácie o organizačných zmenách na  obecnom úrade 
rozviazaní pracovného pomeru  dohodou aj na druhú zmluvu s pani 
Tegdešovou. 
 
 

Uznesenie č.51/30/6/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 
asanáciu budovy „šatní“ na bývalom ihrisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 30.6.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 

 
 

 
 
 


