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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  29.9.2011. 
 
Prítomní: pp., Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Jana Máteová, Ing. Šablatúrová 
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková, Ing. Mária Jankovičová 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Plnenie prijatých uznesení 
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011, plnenia rozpočtu 

a navýšenie kapitálového výdavku, rekonštrukcia mosta 
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie opatrenia 
6. Prerokovanie návrhu zmien v rokovacom poriadku OZ 
7. Zrušenie uznesenia č. 51/30/6/2011 

 8. Informácie o koncerte M. Babjaka a činnosti OU 
 9. Schválenie uznesenia 
 10. Záver  
 
 

Jednanie 

Bod č.1: Zahájenie 
 
 Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Navrhol 
pozmeniť program zasadnutia OZ o bod 9. dotácia na separáciu komunálneho 
odpadu a 5% spolufinancovanie a o bod 10. územný plán obce, ostatné body sa 
poposúvajú. 
OZ ešte navrhuje doplniť bod 3 Voľba overovateľov zápisnice, ostatné body sa 
poposúvajú.  
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci za, p. Kvetko sa zdržal 
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Bod č.2: Voľba návrhovej komisie  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Rusňáková a p. Šablatúrová. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : jednohlasne schválené 
 

Bod č.3: Voľba overovateľov zápisnice 
 
 Za overovateľov boli navrhnutí p. Máteová a p. Kvetko. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené  

Bod č.4: Plnenie prijatých uznesení 
 
 Č. 47/30/6/2011 – odmeňovanie – splnené 
 Č. 48/30/6/2011 – plat – plní sa 
 Č. 49/30/6/2011- vyrubenie dani – zatiaľ nesplnené 
 Č. 50/30/6/2011 – org. zmeny – splnené 
 Č. 51/30/6/2011 – asanácia - nesplnené 
 
  

Bod č.5: Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2011, 
plnenia rozpočtu a navýšenie kapitálového výdavku 
„rekonštrukcia mosta“ 
 
 Starosta oboznámil prítomných, že návrh visel v úradnej tabuli 
predpísaných 15 dní a povedal, že sa vynasnaží odpovedať čo najlepšie na 
prípadné otázky keďže pani Mihalková je chorá a nemohla prísť na 
zastupiteľstvo. 
P. Šablatúrová sa pýta na položku v rozpočte „zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov“, starosta jej odpovedal, že je to nevyčerená položka 
ZŠ a táto čiastka musí byť vyčerpaná do konca marca nasledujúceho roka a je to 
dotácia na základnú školu.  
Starosta ešte spresnil časť rozpočtu ohľadom mostu, „navýšenie kapitálového 
výdavku“, ktoré je nutné schváliť aj v tomto rozpočte i keď čerpanie úveru bolo 
schválené v ešte v roku 2010.  
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Pán Kvetko z hostí dostal slovo a povedal, že treba niečo robiť s dopravou na 
začiatku dediny, nie je možné aby kamióny chodili tak rýchlo. 
 Starosta mu odpovedal, že toto nemá nič s rozpočtom, ale si to zapíše 
a uvidí čo sa dá robiť. 
P. Šablatúrovej stále nebola celkom jasná zmienená časť rozpočtu, starosta jej 
znova odpovedal, že to je nevyčerená položka ZŠ a keď sa nevyčerpá do konca 
marca 2011, tak sa bude musieť vrátiť.  
Keďže neboli ďalšie otázky starosta dal o rozpočtovom opatrení hlasovať. 
Hlasovanie: traja poslanci boli za, p. Šablatúrová sa zdržala hlasovania. 
 

Bod č.6: Prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie 
opatrenia 
 
 Starosta oboznámil prítomných s upozornením prokurátora a doplnil, že 
už bol za toto vyšetrovaný, ale vyšetrovateľka pochybenie nezistila. 
 Ide o to, že kontrolórka našej obce pani Michalčeková sa vzdala mandátu,  
Na čo jej bolo navrhnuté riešiť ukončenie pracovného pomeru výpovednou 
lehotou, ktorá bola dvojmesačná a začala plynúť dňom doručenia listu. Po 
mesiaci svoje vzdanie sa mandátu ústne stiahla pri jej návšteve poslancov OZ 
v kúpeľoch Kováčová, o čom starosta informoval na najbližšom zastupiteľstve.  
 Keďže prišiel nový podnet na prešetrenie, ktorý p. prokurátor riešil 
upozornením, a aj vzhľadom k zdravotnému stavu p. Michalčekovej a vzhľadom 
k osobnému rozhovoru starosta obce navrhuje vyhovieť upozorneniu 
prokurátora s  voľbou nového kontrolóra obce.  
 Starosta navrhol zastupiteľstvu, aby ho poverili vyhlásením voľby nového 
kontrolóra obce, podotkol, že vyhlásenie musí byť 40 dní pred zvolením 
kontrolóra a to vychádza na 8.11.2011. 
Starosta prečítal návrh oznamu. 
Pani Máteovú sa vyjadrila, že je to nefér voči pani Michalčekovej, že si toto 
nezaslúžila a že jej bude škoda pretože je to výborný človek. 
Starosta jej odpovedal, že s ňou plne súhlasí a myslí si, že upozornenie 
prokurátora je nespravodlivé voči kontrolórke ako aj voči obci. V zapätí prečítal, 
podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra. 
Podotkol, že plat je daný zákonom, ale za úväzok hlasujú poslanci. 
Kandidát musí odovzdať prihlášku v zalepenej obálke na OU s označením 
kontrolór obce najneskôr do 8.12.2011. 
Občan Vrtiš Ján povedal, že to nebolo z jeho strany namierené proti 
Michalčekovej, ale trápilo ho, že kontrolórka nemala byť ďalej platená ako 
kontrolórka, podotkol, že aj jeho za toto prenasledovali. 
Starosta a zastupiteľstvo sa zhodli, že toto s tým nemá nič spoločné  
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Neboli ďalšie otázky ani pripomienky tak dal starosta o vyhlásení voľby 
kontrolóra hlasovať.  
Hlasovanie: jednohlasne schválené. 
 

Bod č. 7: Prerokovanie návrhu zmien v rokovacom poriadku 
OZ 
 
 Starostov návrh zrušiť overovateľov zápisnice, pretože to zákon neukladá. 
Ďalej v paragrafe 6, vyškrtnúť komisie aj tak majú len poradné funkcie, ďalej 
paragraf 5. Vylúčiť 24 hodín pred jej zvolaním ak ide o mimoriadne OZ  
Odstavec 3 vyškrtnúť návrhy jednotlivých komisií. 
Paragraf 9 vyškrtnúť obecnú radu, vyškrtnúť komisie.  
Vyškrtnúť časť 4 paragraf 14 konkrétne to že zápisnica sa musí vyhodnotiť do 
10 dní od rokovania. 
Starosta dal priestor na otázky a návrhy. 
Pani Šablatúrová by nechala overovateľov, sú mesta a obce ktoré ich majú ale aj 
ktoré ich  nemajú, ale podľa nej sú potrební.  
Starosta podotkol, že za zápisnicu má najväčšiu zodpovednosť starosta nie 
overovatelia. 
Pani Máteová sa tiež prikláňa k tomu, aby overovatelia ostali. 
Ostatný poslanci si to tiež myslia. 
Pani Šablatúrová vraví, že komisie sú potrebné a že nemusí byť v každej 
poslanec. 
Poslanci skonštatovali, že sa dohodnú na komisiách a na budúcom zastupiteľstve 
ich navrhnú. 
Starosta konštatoval, že na návrh OZ upravíme obecnú radu a 24 hodín pred 
zastupiteľstvom a ostatné ostáva.  
Starosta konštatoval, že toto bolo len prejedanie návrhu, podľa ktorého bude 
úprava rokovacieho poriadku pripravená na schválenie na ďalšom OZ. 
 

Bod č.8: Zrušenie uznesenia 51/30/6/2011 
 
 Starosta oboznámil, že sa jedná o šatne na ihrisku a že má tú budovu 
v pláne využiť ako komunitné centrum. Jeho predstavou je zvýšenie 
zamestnanosti a práca s ľuďmi. Podľa jeho názoru je to dosť reálne, aby takéto 
komunitné centrum vzniklo.  
Pani Šablatúrová sa opýtala, že či by to bolo v priestoroch šatní ? 
Starosta odpovedal áno, ďalej povedal, že prácu by podľa dostupných informácií 
našli štyria ľudia, pravdepodobne na tri roky.  
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Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 za, pani Rusňákova sa zdržala hlasovania 
 

Bod č.9: Dotácia na separáciu komunálneho odpadu a 5% 
spolufinancovanie 
 
 Starosta oboznámil prítomných s možnosťou získania dotácie na 
separovanie odpadu, na kompostery dokonca aj na traktor na zvážanie odpadu.  
So zberným dvorom je to dosť ťažké, ale využili by sme najbližší  čo je 
v Muráni. Vďaka získanej dotáci, by obec mohla lepšie triediť odpad a tým 
šetriť životné prostredie a znižovať náklady na jeho likvidáciu. 
Pripomenul, že dotácia má 5% spolufinancovanie zo strany obce. 
Neboli ďalšie otázky ani pripomienky, tak starosta dal o podaní žiadosti a 5% 
spolufinancovaní hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené 
 
 

Bod č.10: Územný plán obce 
 
  
 Základom rozširovania obce je mať územný plán, máme možnosť získať 
štátnu podporu na tento plán, čo by mohlo byť až 50% z celkovej ceny 
územného plánu. Starosta ďalej podotkol, že na doline je veľmi málo obcí, ktoré 
územný plán majú.  
Starosta nechal priestor na názory.  
Pani Šablatúrová sa spýtala či je tá dotácia nejako časovo obmedzená, starosta 
jej odpovedal, že nevie ani koľko to bude stáť, lebo to bude predmetom 
verejného obstarávania a ani či je tá dotácia časovo obmedzená. 
Starosta si to predstavuje tak, že ho OZ poverí prípravami na vyhotovenie 
a schválenie územného plánu obce. 
Poslanci sa zhodli, že to treba dobre sformulovať, radšej by si to nechali na 
ďalšie zastupiteľstvo. 
Starosta znova povedal, aby ho len poverili zistením a nájdením čo najlepšieho 
dodávateľa. 
Pani Šablatúrová si myslí, že to znie dosť záväzne, starosta jej odpovedal, že to 
nie je nič záväzné aj tak to bude musieť OZ ešte odsúhlasiť a k tvorbe územného 
plánu sa budú ešte vyjadrovať. 
Pani Máteová nevie čo taký územný plán obsahuje a či sa to vyplatí. 
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Starosta jej odpovedal, že o tom či sa to vyplatí ani netreba diskutovať, je to 
jasne že sa to vyplatí a toto že sa do toho pustil je pre neho vlastne práca navyše. 
Pani Šablatúrová  by radšej počkala, pretože je avizovaná a aj schválená zmena 
financovania obcí. 
Starosta nechápe, že prečo by sme mali na toto čakať. 
Pani Máteová a Rusňáková, by chceli o územnom pláne vedieť viac. 
Starosta sa im to posnaží stručne vysvetliť, že ide o plán kde budú určené cestné 
komunikácie, inžinierske siete a iné. Ďalej sa k tomu musia vyjadriť všetky 
dotknuté orgány a tým pádom sa budúci stavebník zbaví týchto vyjadrení, 
pretože to bude obsahovať územný plán, ktorý môže výrazne napomôcť rozvoju 
obce.  
Pani Šablatúrová dodala, že územný plán má z niečoho vychádzať, chcela by 
aby sme sa porozprávali o tom ako bude dedina ďalej vyzerať, v ktorej lokalite 
chceme stavať atď. 
Starosta odpovedal, že toto bude riešiť architekt za pomoci OZ, starostu 
a vlastne všetkých občanov. 
Pani Máteová sa pýta, že či to je reálne pri takejto malej obci aby mala územný 
plán, starosta jej na to odpovedal, že je to reálne veď aj Mokrá Lúka ho má.  
Po dohode konečne formulovali poverenie : Poverenie starostu získaním 
informácií o územnom pláne a jeho prefinancovaní. 
Starosta dal o takomto znení hlasovať. 
Hlasovanie: všetci za. 
 

Bod č.11: informácie o koncerte M.Babjaka a o činnosti 
obecného úradu 
 
 Starosta v tomto bode oboznámil prítomných, ako dopadol koncert a že 
účastníci prisľúbili účasť aj na budúci rok.  
 

Bod č.12: 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. 
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Diskusia  
 
 Starosta využil prítomnosť p. Vrtiša a opýtal sa ho, že či odstráni svoje 
auto v zmysle zaslanej výzvy z verejného priestranstva, ktoré tam už dlhodobo 
stojí a zavadzia občanom, ale hlavne v zimnom období odpratávaniu snehu.  
P. Vrtiš odpovedal, že to nie je naša vec a vytýkal, že na akom základe sa mu 
zakazuje stáť na verejnom priestranstve, dodal, že viacerí občania majú auta a 
drevo na verejnom priestranstve.  
         Starosta mu prisľúbil postup, ktorým zabezpečí odstránenie v zmysle 
platnej legislatívy.   
 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke  
Dna 29.9.2011  
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák  
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Jana Máteová  .............................. 
 
Ján Kvetko ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 29.9.2011 
________________________________________________________ 
 
 

K bodu 1.: Zahájenie 
 

Uznesenie č.52/29/9/2011 
 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmenu 
programu obecného zastupiteľstva. 
 
 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie 
 

Uznesenie č.53/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do návrhovej 
komisie pani Rusňákovú a pani Šablatúrovú. 
 

K bodu 3: Voľba overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č.54/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov zápisnice pani Máteovú a pána Kvetka. 



 9 z 10

 

K bodu 4: Plnenie prijatých uznesení 
 

Uznesenie č.55/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie 
prijatých uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 29.9.2011. 
 

K bodu 5: Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2011, 
plnenia rozpočtu a navýšenie kapitálového výdavku 
„rekonštrukcia mosta“ 
 

Uznesenie č.56/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č.1/2011, plnenia rozpočtu a navýšenie kapitálového výdavku 
„rekonštrukcia mosta“. 
 

K bodu 6: Prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie 
opatrenia 
 

Uznesenie č.57/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 
upozornenie prokurátora a schvaľuje novú voľbu kontrolóra obce. 
 

K bodu 8: Zrušenie uznesenia 51/30/6/2011 
 

Uznesenie č.58/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke ruší uznesenie 
č.51/30/6/2011 
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K bodu 9: Dotácia na separáciu komunálneho odpadu a 5% 
spolufinancovanie 
 

Uznesenie č.59/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje podanie 
žiadosti na dotáciu separácie komunálneho odpadu a 5% spolufinancovanie 
obcou. 
 

K bodu 10: Územný plán obce 
 

Uznesenie č.60/29/9/2011 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke poveruje starostu obce 
získaním informácií o územnom pláne a jeho prefinancovaní.   
 
 
 

 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke  
Dna 29.9.2011  
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák  
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Jana Máteová  .............................. 
 
Ján Kvetko ................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 


