
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Napísaná z 22.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej 
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa  06.02.2009. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Branislav  Ďurej 
 
Ospravedlnení: Margita Ondriková, Viera Ondriková 
 
Program: 1. Zahájenie 
                2. Voľba overovateľov zápisnice 
                3. Určenie podmienok a dátum voľby hlavného kontrolóra 
                4. Zaujatie stanoviska  a prijatie riešenia k zmluvám o odbere elektrickej  
                    energie a nájmu obecných pozemkov 
                5. Prepočet poplatkov  v schválených VZN a uzneseniach OZ z Sk na € 
                6. Schválenie unesenia 
                7. Záver 
                 

J e d n a n i e 
 

K bodu 1.: Zahájenie 
                  –––––––– 
                  Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek Nosko, 
ktorý všetkých prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
Starosta obce pre neprítomnosť ospravedlnenej Margity Ondrikovej a Viery 
Ondrikovej, navrhol zastupiteľstvu vypustiť z programu bod Voľba návrhovej 
komisie. Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných 
z výsledkami služobnej cesty ktorú absolvoval v stredu a v štvrtok do Bratislavy. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice 
                  ________________________ 
                  
                 Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení: Želmíra Štefanková 
a Branislav Ďurej. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 3.: Určenie podmienok a dátum voľby hlavného kontrolóra                                          
                  _____________________________________________ 
 
                  Starosta obce Ing. Marek Nosko vyzval poslancov zastupiteľstva, aby 
určili podmienky a dátum voľby hlavného kontrolóra. 
Zástupkyňa starostu obce Želmíra Štefanková – povedala, že oznam 
o podmienkach a dátume voľby hlavného kontrolóra sa zverejní na úradnej tabuli. 
Ďalej povedala, že voľba hlavného kontrolóra  by sa mala podľa zákona 369/1999 
zb. o obecnom zriadení uskutočniť  40 dní od vyhlásenia, čiže  podľa jej názoru ak 
sa spolu s poslancami dohodnú na dnešnom zastupiteľstve,  od zajtra teda 7.2.2009 
môže byť oznam zverejnený.  
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že jednou z podmienok je úplné 
stredoškolské vzdelanie, ale nemusí byť ekonomické. 
Starosta obce prečítal oznamu v ktorom bol citovaný zákon, podmienky a dátum 
dokedy bude možné predkladať písomné prihlášky a navrhol poslancom schváliť 
podobný oznam.   
Poslankyňa Lýdia Kováčová – poznamenala, že keď bude oznam zverejnený 
v úradnej tabuli 7.2.2009, dátum voľby bude 18. marca 2009. Písomné prihlášky by 
záujemcovia mali podať na obecnom úrade do 20. februára 2009, ku ktorým 
doložia výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala , že v ozname , ktorý im 
prečítal starosta obce je dobrý, ale  mal sa v ňom  vymeniť bod jeden s bodom tri. 
Poslanec Branislav Ďurej – povedal: Mali by sme sa dohodnúť koľko hodín 
mesačne bude hlavný kontrolór vykonávať funkciu? 
Starosta obce – povedal, že je to len na poslancoch, ale podľa jeho vedomosti pred 
tým bolo 0,1 hod. čo je 16 hodín mesačne. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že podľa nej dve hodiny týždenne budú 
postačovať. 
Starosta obce – povedal, že aj podľa neho osem hodín mesačne postačuje, ale 
v prípade , že poslanci  obecného zastupiteľstva budú vidieť, že kontrolór nestíha 
a pracuje viac môžu mu schváliť odmenu. Starosta obce ďalej poznamenal, že 
kontrolór je pravou rukou obecného zastupiteľstva a bude spolupracovať hlavne 
s nimi. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že aj podľa jej mienky bude  osem hodín 
mesačne stačiť. 
Starosta obce –  poznamenal, že koľko hodín mesačne bude hlavný kontrolór  
vykonávať svoju funkciu schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva  a plat sa 
odvíja od počtu obyvateľov. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že ak hlavný kontrolór nebude stíhať tak 
sa mu zvýši úväzok.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 4.: Zaujatie stanoviska  a prijatie riešenia k zmluvám o odbere elektrickej  
                  energie a nájmu obecných pozemkov 
                 _________________________________________________________ 
  
                 Starosta obce Ing. Marek Nosko vyzval poslancov zastupiteľstva, aby 
zaujali stanovisko k (nelegálnemu) odberu elektrickej energie a zmluve o nájme 
pozemkov s p. Jánom Vrtišom 
Poslanec Branislav Ďurej – povedal, že  na  zaujatie stanoviska k tomuto bodu ich 
starosta vyzval i písomne. Ďalej povedal: „V liste, ktorý sme ti poslali, sme písali, 
že  po porade s právnikom ti dáme odpoveď.“ 
Poslankyňa Lýdia Kováčová –povedala, že  čo sa týka odberu elektrickej energie 
nevie posúdiť či to legálne alebo nelegálne. 
Starosta obce – povedal, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva im 
prečítal vyjadrenie od právnika, v ktorom sa píše, že je to nelegálne – a teda je to 
krádež. 
Poslanec Branislav Ďurej –povedal, že vyjadrenie od právnika starosta prečítal , ale 
nezverejnil meno dotyčného právnika. Ďalej sa spýtal: „Ako máme vedieť či je to 
naozaj vyjadrenie právnika?“ 
Starosta obce – povedal, že nie je dôležité, meno právnika, dôležitejšie je , že jeho 
vyjadrenie. Odber v takomto stave je krádežou. Nemusíš mi veriť, stačí sa spýtať 
elektrikárov z VVS. Obec ako taká nesmie predávať elektrinu. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že zastupiteľstvo neschválilo 
žiadne uznesenie k zmluve o odbere elektriny. Už dva krát som bola vyšetrovaná 
políciu v tejto veci. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že  keďže nebola obecným 
zastupiteľstvom schválené uznesenie k zmluve nie je sa o čom baviť. Táto zmluva 
je neplatná. 
Starosta obce – povedal: „Dňa 8.1.2009 bola elektrina, ktorú odberá p. J. Vrtiš 
z domu smútku odpojená, ale on si i ju i napriek tomu znovu zapojil. 
Pravdepodobne mal kľúče od domu smútku.“ 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková –  povedala, že kľúče na dome smútku  
treba vymeniť. 
Starosta obce – povedal, že už sú vymenené. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že p. J. Vrtišovi treba poslať výzvu na 
odpojenie. Ďalej povedala: „Na margo toho vyšetrovateľka z polície p. 
Tomengová, nám vždy prízvukovala, že v prípade, že niečo nevieme je treba 
poradiť sa s právnikom. I napriek tomu si myslím, že keďže uznesenie k zmluve 
o odbere elektrickej energie nebolo podpísané táto zmluva je neplatná.“ 
Starosta obce – povedal, že výzva na odpojenie elektrickej energie bola p. Jánovi 
Vrtišovi zaslaná. Starosta obce následne poslancov obecného zastupiteľstva vyzval, 
aby sa vyjadrili k zmluve o nájme pozemkov. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – chceme sa obrátiť na právnika, aby sme 
sa oboznámili s jednotlivými bodmi tejto zmluvy. 
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Starosta obce  - sa spýtal poslancov či je to je ich konečné stanovisko? 
Poslanec Branislav Ďurej – povedal, že nie, ale až budú mať poslanci  stanovisko 
od právnika zaujmemú konečné stanovisko. 
Starosta obce  - prečítal list, ktorý poslal poslancom obecného zastupiteľstva ako 
i odpoveď, ktorú obdržal od poslancov obecného zastupiteľstva. Aby sme to 
urýchlili, čo sa týka pozemkov je nemysliteľné , aby pri rozviazaní zmluvy obec 
vyplatila 6 638,78 € (200.000,- Sk -) podnikateľovi. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že poslanci nie sú za to, aby 
sa pri rozviazaní zmluvy vyplatil taký objem peňazí, ale najlepšie bude ak sa  
poradíme s právnikom. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová –  povedala, že sa mohlo stať, že obecné 
zastupiteľstvo neschválilo  6 638,78 € (200.000,- Sk) za odstúpenie zmluvy. Ďalej 
povedala, že si nepamätám, že by  poslanci schvaľovali zmluvu v tomto znení. 
Starosta obce – prečítal zápisnicu z 15.06.2004 v ktorej sa poslanci schválili 
zmluvu medzi obcou a p. Jánom Vrtišom. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová –  sa spýtala, či  v prvej zmluve je uvedená čiastka za 
odstúpenie od zmluvy vo výške 6 638,78 €  (200.000,- Sk).  
Starosta obce –  sa spýtal poslancov obecného zastupiteľstva  či je možné, aby 
Obec Muránska Dlhá Lúka v zastúpení J. Vrtišom uzatvorila zmluvu s J. Vtišom? 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková –  povedala, že poslanci to netvrdia. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová –  sa spýtala,  prečo by poslanci  išli proti obci 
a uzatvorili by zmluvu nevýhodnú pre obec. Táto zmluva sa mala meniť len pre 
parcelné čísla a m2. 
Starosta obce – navrhol zrušenie uznesenia č. 30/15/6/2004. 
Poslanec Branislav Ďurej –  povedal, že sa poradia s právnikom a následne 
uznesenie naozaj zrušia. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že zmluva sa menila iba pre parcelné čísla 
a m2, ale ak zrušíme uznesenie 30/15/6/2004, vyzve  obecné zastupiteľstvo    p. J. 
Vrtiša k uzavretiu novej zmluvy. 
Starosta obce – povedal, že nemá nič proti tomu aby sa vyzval p. Ján Vrtiš 
z uzavretiu novej zmluvy, ale táto zmluva musí byť výhodná pre obec. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková –  povedala, že navrhuje aby sa toto 
uznesenia zrušilo a bude pokoj. Ďalej, ale zdôraznila, aby  sa už nevyťahovali staré 
veci, inak nebude nikdy kľud v dedine. 
Starosta obce – povedal, že aj on si praje nevyťahovať staré veci, ale niektoré treba 
vyriešiť. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – navrhla poslancom, aby zrušili 
uznesenie 30/15/6/2004 schváleného medzi obcou  a p. Jánom Vrtišom o nájme 
pozemkov. Ďalej navrhla, aby sa p. Jánovi Vrtišovi umožnilo uzavretie zmluvy 
o nájme pozemkov,  za podmienok dohodnutých obidvoma stranami. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 5.: Schválenie prepočtu poplatkov  v schválených VZN a uzneseniach OZ  
                  z Sk na € 
                  ________________________________________________________ 
   
 
                 Starosta obce Ing. Marek Nosko  oboznámil prítomných poslancov 
s tým, že keďže Slovenska republika prešla na novú menu euro je potrebné prijať 
dodatky k VZN a uzneseniam obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil 
poslancom obecného zastupiteľstva dodatky k týmto VZN a uzneseniam.  
Zdôraznil , že v týchto dodatkoch k VZN a uzneseniam sú zmenené len sumy z Sk 
na €  a to podľa matematických prepočtov. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že tieto dodatky treba 
zverejniť v úradnej tabuli, aby s nimi boli oboznámený aj občania obce.  
Starosta obce – povedal, že to je samozrejmé. 
Poslankyňa Lýdia Kováčová –  zdôraznila, že zmeny v týchto VZN a uzneseniach 
by mali byť podľa matematických prepočtov a zaokrúhľovať by sa malo na dve 
desatinné miesta. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 3 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6.: Schválenie uznesenia 
                  _________________ 
              
 
                  Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenia. 
Hlasovanie: 3 poslancov za návrh. 
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol schválený. 
               
 
K bodu 7.: Záver 
                 _____ 
 
 
 
                Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
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V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 08.02.2009 
Zapísala: Viera Gešová 
 
Overovatelia: 
 
Želmíra Štefanková                ................................... 
 
Branislav Ďurej                      ................................... 
 
 
 
 
 
  
                                                                                         Ing. Marek Nosko 
                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 
konalo dňa 06.02.2009 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.89/6/2/2009 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnenie 
program zasadnutia. 
  
K bodu 2.: Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                 U z n e s e n i e   č.90/6/2/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice: Želmíru Štefankovú a Branislava Ďureja. 
 
K bodu 3.: Určenie podmienok a dátum voľby hlavného kontrolóra                                          
 
                  U z n e s e n i e   č.91/6/2/2009 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje podmienky 
a dátum voľby hlavného kontrolóra. 
 
 
K bodu 4.: Zaujatie stanoviska  a prijatie riešenia k zmluvám o odbere elektrickej  
                  energie a nájmu obecných pozemkov 
 
                  U z n e s e n i e   č.92/6/2/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

 
A/ zrušenie uznesenia 30/15/6/2004 o schválení zmluvy medzi obcou a p. Jánom 
Vrtišom o nájme obecných pozemkov 
B/ možnosť uzavretia nájomnej zmluvy medzi obcou a p. Jánom Vrtišom  o nájme 
obecných pozemkov za podmienok dohodnutých medzi obidvoma stranami. 
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K bodu 5.: Prepočet poplatkov  v schválených VZN a uzneseniach OZ z Sk na € 
 
 
                  U z n e s e n i e   č. 93/6/2/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje prepočet 
poplatkov v schválených všeobecne záväzných nariadenia, uzneseniach obecného 
zastupiteľstva ako aj prepočet poplatkov v prevádzkovom poriadku cintorína zo 
slovenských korún a eurá podľa matematických prepočtov. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 08.02.2009 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Želmíra Štefanková                  ....................................... 
 
Branislav Ďurej                        ....................................... 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Marek Nosko 
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 


