
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Napísaná z 24.  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej 
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa  28.03.2009. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Branislav Ďurej, Margita 
Ondriková, Viera Ondriková 
 
Program: 1. Zahájenie 
                2. Voľba overovateľov zápisnice 
                3. Voľba návrhovej komisie  
                4. Voľba hlavného kontrolóra 
                5. Schválenie výberu dodávateľa PD cintorín a budova Obecného  
                    úradu 
                6. Schválenie kúpy pozemku a žiadosť o poskytnutie dotácie na  
                   výstavbu ihriska 
                7. Prejednanie (schválenie) podmienok na prenájom obecnej krčmy 
                8. Prebytočnosť pracovníkov krčmy 
                9. Schválenie VZN o slobodnom prístupe k informáciám 
               10. Schválenie používania školskej jedálne pre jednotu dôchodcov 
               11. Schválenie preventivára PO obce  
               12. Schválenie uznesenia 
               13. Informovanie občanov o činnosti OÚ 
               14. 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 dal o programe hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice 
                  ________________________ 
                  
                 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Margita Ondriková 
a Lýdia Kováčová. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie 
                 _____________________ 
           
                 Do návrhovej komisie boli navrhnutí :  Viera Ondriková  a Želmíra 
Štefanková. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 4.: Voľba hlavného kontrolóra 
                  ______________________ 
 
                 Starosta  obce sa ospravedlnil, že sa voľba hlavného kontrolóra 
posunula, ale termín sa musel preložiť z dôvodu volieb prezidenta SR. 
Všetci traja prihlásení kandidáti splnili podmienky, ktoré boli stanovené 
obecným zastupiteľstvom. Poslanci Obecného zastupiteľstva tajne hlasovali 
a následne vložili lístky s okrúžkovaným menom  do pripraveného košíka. 
Starosta obce postupne prečítal mená na jednotlivých lístkoch. 
Spolu päť hlasov dostala p. Božena Michalčeková. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolili za hlavného kontrolóra p. Boženu 
Michalčekovú.  
 
K bodu 5: Schválenie výberu dodávateľa PD cintorín a budova Obecného  
                 úradu 
                ___________________________________________________ 
                 
                 Starosta obce Ing. Marek Nosko informoval poslancov Obecného 
zastupiteľstva a prítomných  o súťažných podmienkach a kritériách súťažných 
ponúk výberu dodávateľa projektovej dokumentácie cintorína a budovy OÚ. 
Oboznámil ďalej prítomných , že na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci  
schválili súťažné podmienky  ako aj to, že sa dohodli, že na budúcom 
zastupiteľstve bude vybraný dodávateľ na projektovú dokumentáciu. 
Cenové ponuky: 
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Firma  KaPar – splnila podmienky. Cenová ponuka 7 247     € 
Firma             - nesplnila podmienky. Cenová ponuka 9870,50 € 
Firma AP Atelier – nesplnila ponuku. Cenová ponuka 17 850   € 
Firma KaPar bol vybraný na základe splnenia podmienok  a vybraný za 
dodávateľa projektovej dokumentácie  Cesta na cintorín a budova OÚ.  
Starosta informoval prítomných o tom ako chce realizovať samotné projekty.  
Ďalej informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že Železnice SR 
nepredajú a ani nedajú do nájmu parcelu o ktorú mala obec záujem a na ktorej 
mohlo byť nové parkovisko. Starosta povedal, že sa  informoval na 
pozemkovom úrade ohľadne inej parcely a zistil, že v blízkosti sú dve parcely na 
ktorých by sa mohlo parkovisko umiestniť. Jedna parcela je vo vlastníctve štátu 
a druhá vo vlastníctve p. Velasa.  
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že sa bude treba dohodnúť 
s p. Velasom ohľadne predaja jeho parcely.  
Poslanci poverili starostu obce jednať ohľadne prevedenia  pozemkov  zo štátu 
na obec. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 

 
K bodu 6: Schválenie kúpy pozemku a žiadosť o poskytnutie dotácie na  
                 výstavbu ihriska 
                 _________________________________________________ 
  
                 Starosta  obce Ing. Marek Nosko pripomenul prítomným 
multifunkčné ihrisko o ktorom hovoril na predchádzajúcich zasadnutiach 
Obecného zastupiteľstva. Prítomných informoval, že v prípade ak sa do tohto 
projektu pustíme musíme byť vlastníkom vhodného pozemku, alebo aspoň jeho 
dlhodobým užívateľom.  Spoluúčasť na tomto projekte zo strany obce by mala 
byť aspoň vo  výške 16,597,- €.  Tieto peniaze sa využijú na terénne úpravy 
a podkladové vrstvy. Starosta obce navrhol niekoľko vhodných pozemkov, ale  
s poslancami sa ešte dohodli, že bude hľadať i ďalšie vhodné pozemky.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 7: Prejednanie (schválenie) podmienok na prenájom obecnej krčmy 
                ____________________________________________________ 
 
                Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva 
a prítomných, že v obecnej krčme Daňový  úrad vykonal  daňovú kontrolu. 
Z kontroly vyplynulo, že od 1.6.2008 do 31.12.2008  bol  obrat  v obecnej  
krčme  53 084,18 € (1 599 214,- Sk ) a povinnosť platiť DPH je nad 49 790,87 €  
(1 500 000,- Sk).  Následne Daňový úrad urobil kontrolu od roku 2004  do roku 
2008. Starosta ďalej povedal, že sa zúčastnil na ústnom pojednávaní za účelom 
preverenia, kedy obecná krčma prekročila stanovenú sumu a kedy sa mala obec 
zaregistrovať  za platiteľa DPH. 
Z ústneho pojednávania vyplynulo, že obec mala povinnosť podať žiadosť na 
registráciu platiteľa DPH  a od 1.2.2008  sa mala stať platiteľom DPH. 
Ako ďalej starosta informoval, obec čaká pokuta v rozmedzí od  995,81 € do 
3319,40 €  a samozrejme obec je povinná zaregistrovať sa za platcu DPH. 
Starosta obce povedal, že podľa neho by bolo najlepšie prenajať obecnú krčmu.  
Podľa jeho vedomosti je momentálne na účte obecnej krčmy  995,81 € a zisk za 
rok 2007 bol  1 327,75 €. Príjmy krčmy pokrývajú len výdaje a zisk z obecnej 
krčmy nie takmer žiadny. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedal, že bude najlepšie keď sa 
zhodnotia predchádzajúce roky a až potom by sa malo uvažovať o prenájme.  
Poslankyňa Lýdia Kováčova – povedala, že aj podľa nej by bolo najlepšie 
analyzovať predchádzajúce roky.  
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že  sa pravdepodobne zle 
viedlo účtovníctvo. Ďalej povedal, že podľa jej vedomia bolo v minulosti prijaté 
uznesenie podľa ktorého ak bude na účte viac ako 1 659,70 € prevedú sa na účet 
obce.  
Starosta obce – povedal, že chce aby  sa obecná krčma dala do prenájmu. 
Poslankyňa Lýdia Kováčova – povedal, že keď obecnú krčmu zoberie do nájmu 
súkromník urobí to tak , že ani on nebude mať zisk na konci roka väčší ako 
995,81 €. 
Starosta obce – povedal, že len naša obec má na okolí krčmu. 
Poslankyňa Margita Ondriková – povedal, že všade krčmy prosperujú, iba u nás 
nie? 
Starosta obce – prečítal poslancom Obecného zastupiteľstva a prítomným návrh 
podmienok pre výber nájomcu obecnej krčmy.  
Poslankyňa Margita Ondriková – sa spýtala, prečo účtovníčka neustriehla sumu 
49 790,87 €   a prečo sa stalo, že obrat v obecnej krčme presiahol sumu  53 
084,18 €.  
Starosta obce – povedal, že na základe pracovno - právnych vzťahov sa bude 
riešiť i táto vec a zaplatená pokuta sa bude od p. Kataríny Ficeriovej vymáhať. 



Ďalej povedal, že v prípade, že sa krčma prenajme obec už nebude zodpovedná 
a zodpovednosť prevezme na seba dotyčný prenajímateľ.  
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že podľa nej je potrebné 
vyhodnotiť a zanalyzovať predchádzajúce roky a až potom sa rozhodne.  
Poslankyňa Margita Ondriková – súhlasila s vyjadrením, zástupkyne starostu 
obce.  
Poslankyňa Lýdia Kováčova – povedala, že aj podľa nej je potrebné vykonať 
najskôr analýzu a následne sa rozhodne. Ďalej sa spýtala, či už obec požiadal 
o pridelenie čísla DPH. 
Starosta obce – povedal, že obec sa už zaregistrovala za platcu DPH a požiadal 
i o pridelenie čísla DPH. 
Poslankyňa Lýdia Kováčova – povedala, že bude potrebné pripraviť i kasu. 
Starosta obce – povedal, že najlepšie bude ak sa vytvorí komisia, ktorá analýzu 
vykoná. Ďalej povedal, že na obci bude záležať na aký čas dá krčmu do 
prenájmu.  
Poslankyňa Margita Ondriková – povedal, že si želá aby sa urobila analýza. 
Starosta obce – povedal, že chce aby sa dnes tento problém vyriešil a ukončil. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že nie je proti nájmu, ale 
chce porovnať čo bude pre obec výhodnejšie. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa nakoniec dohodli, že odsúhlasia podmienky 
na prenájom obecnej krčmy. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 8: Prebytočnosť pracovníkov krčmy 
                  ___________________________ 
   
                 Starosta obce  povedal poslancov, že tento bod vyplýva 
z predchádzajúceho bodu programu. Ďalej povedal, že pracovné miesta sa dajú 
zrušiť dohodou  a výpoveďou.  
Poslanec Branislav Ďurej – sa spýtal starostu obce ako chce rozviazať 
s pracovníčkami obecnej krčmy pracovné zmluvy. 
Starosta obce – povedal, že najlepšie by bolo, keby od 1.4.2009 bola daná 
pracovníčkam obecnej krčmy výpoveď  a začala plynúť  dvojmesačná 
výpovedná lehota. Ďalej povedal, že táto prebytočnosť čiže výpoveď sa môže 
kedykoľvek zrušiť.  
Poslankyňa Margita Ondriková – povedala, starostovi obce, že ju nepresvedčil 
o tom, že majú dať zamestnancom výpoveď od 1.4.2009.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    1 poslankyňa hlasovala proti návrhu.         
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 9:  Schválenie VZN o slobodnom prístupe k informáciám 
                  ____________________________________________ 
                   
                  Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva  
a prítomných, že v poslednom čase na OcÚ prišlo veľa žiadostí o zaslanie 
dokumentov na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Starosta 
obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o slobodnom prístupe k informáciám ako aj vzor „žiadosti“ 
a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií. Poslanci obecného 
zastupiteľstva nemali voči návrhu žiadne námietky.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.    
 
 K bodu 10:  Schválenie používania školskej jedálne pre jednotu dôchodcov 
                    ___________________________________________________ 
 
                    Starosta  obce Ing. Marek Nosko prečítal žiadosť JEDNOTY 
DÔCHODCOV Muránskej Dlhej Lúka v ktorej, žiadajú obec o poskytnutie 
miestnosti  za účelom stretávania sa. 
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že obec môže jeden krát 
týždenne bezplatne poskytnúť školskú jedáleň JEDNOTE DÔCHODCOV 
s tým, že táto miestnosť sa bude aj naďalej využívať ako jedáleň, v ktorej sa 
budú stravovať zamestnanci obce.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
K bodu 11: Schválenie preventivára PO obce 
                  ____________________________ 
 
                Starosta obce Ing. Marek Nosko oboznámil poslancov obecného 
zastupiteľstva a prítomných, že podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi vyplýva obci mať preventivára. Starosta  povedal, že do dnešného 
dňa obdržal len jedno potvrdenie o odbornej spôsobilosti  a to od sl. Magdalény 
Ivanovej.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 12: Schválenie uznesenia             
                    _________________ 
 
                   Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 13: Informovanie občanov o činnosti OÚ 
 
                  _______________________________ 
 
       Starosta  obce Ing. Marek Nosko informoval poslancov obecného 
zastupiteľstva  a prítomných o upratovaní,  ktoré sa robilo na „Rúbanke“. Ďalej 
informoval o stretnutí s p. Horváthovou s Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómsku komunitu na ktorom prejednávali možnosť opravy obecnej budovy ako 
aj vybudovanie hygienického strediska.  
Starosta obce ďalej informoval aj o tom, že Základná škola obci nespĺňa 
podmienky  a preto by chcel tento problém prejednať i s kompetentnými na 
Krajskom školskom úrade v Banskej Bystrici.  
Poslanci zobrali na vedomie informácie, ktoré im predložil starosta obce.  
 
K bodu 8: Záver 
                 _____ 
 
                Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 28.03.2009 
Zapísala: Viera Gešová 
 
Overovatelia: 
 
Viera Ondriková                      ................................... 
 
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 28.03.2009 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.107/28/3/2009 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program  
zasadnutia.  
 
K bodu 2.: Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                 U z n e s e n i e   č.108/28/3/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice: Viera Ondriková a Branislav Ďurej. 
 
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 
 
                  U z n e s e n i e   č.109/28/3/2009 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Margitu Ondrikovú a Lýdiu Kováčovú. 
 
 
K bodu 4.: Voľba hlavného kontrolóra                                         
 
                  U z n e s e n i e   č.110/28/3/2009 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje   podľa 
zákona 319/1990  Zb. o obecnom zriadení  na dobu 6 rokov za hlavnú 
kontrolórku Obce Muránska Dlhá Lúka p. Boženu Michalčekovú.  
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K bodu 5.: Schválenie výberu dodávateľa projektovej dokumentácie cintorína   
                  a budovy obecného úradu 
 
                  U z n e s e n i e   č.111/28/3/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  za 
dodávateľa projektovej dokumentáciu cintorína a  budovy obecného úradu firmu 
KaPar. 
 
 
K bodu 6.:  Schválenie kúpy pozemku a žiadosti o poskytnutie dotáciu na  
                  výstavbu multifunkčného  ihriska 
 
                  U z n e s e n i e   č.112/28/3/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
A)schvaľuje kúpu alebo prenájom pozemkov na multifunkčné ihrisko  
a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie  a prefinancovanie terénnych úprav do 
16.597,- € (500.000,- Sk) 
B)ukladá starostovi obce  hľadať vhodnú lokalitu na umiestnenie 
multifunkčného ihriska. 
 
K bodu 7.: Prejednanie  (schválenie ) podmienok na prenájom obecnej krčmy 
 
                  U z n e s e n i e   č.113/28/3/2009 
 
                 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  
podmienky pre výber nájomcu obecnej krčmy a termín podania žiadostí  do 
30.4.2009 do 12.00 hod. 
 
K bodu 8.: Prebytočnosť pracovníkov krčmy 
 
                  U z n e s e n i e   č.114/28/3/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  plynutie 
výpovednej lehoty pracovníčkam obecnej krčmy od 1.4.2009. 
 
  
 
 



K bodu 9.: Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o slobodnom prístupe  
                  k informáciám  
 
                  U z n e s e n i e   č.115/28/3/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje všeobecne 
záväzné  nariadenie o  slobodnom prístupe  k  informáciám  podľa  zákona  č. 
211/2000 Z.z.  
 
K bodu 10.: Schválenie používania školskej jedálne pre jednotu dôchodcov 
 
                  U z n e s e n i e   č.116/28/3/2009 
 
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 
poskytnutie  školskej jedálne pre jednotu dôchodcov jeden krát týždenne  - 
bezplatne.  
 
K bodu 11.: Schválenie preventivára PO obce  
  
 
                  U z n e s e n i e   č.117/28/3/2009 
 
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  za 
preventivára požiarnej ochrany obce  Muránska Dlhá Lúka sl. Magdalénu 
Ivanovú.  
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 28.03.2009 
Zapísala: V. Gešová 
 
Overovatelia: 
 
Viera Ondriková                      ....................................... 
 
Branislav Ďurej                        ....................................... 
 
 
 
                                                                                             Ing. Marek Nosko 
                                                                                                starosta obce 


