
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 26.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  30.06.2009. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera 
Ondriková, Branislav  Ďurej, Božena Michalčeková 
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Plnenie uznesení 
                3.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                4.  Voľba návrhovej komisie 
                5.  Schválenie záverečného  účtu na rok 2008 
                6.  Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva Muránska  
                     Planina 
                7.  Schválenie nového školského obvodu 
                8.  Rôzne 
                9.  Schválenie unesenia 
               10. Informovanie občanov o činnosti OÚ 
               11. 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  navrhol upraviť program zasadnutia a to vypustením 
bodu 7. Schválnie nového školského obvodu a  bodu 10. Informovanie občanov 
o činnosti OÚ z programu zasadnutia z dovodu výpadku elektrickej energie 
v obci, o návrhu dal hlasovať.  
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                  _____________________________________ 
                  
                  Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení: Viera  Ondriková 
a Lýdia Kováčová.  
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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 
                  ____________________ 
  
                  Za overovateľov návrhovej komisie boli určení a schválení: Želmíra 
Štefanková a Margita Ondriková.  Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 4.: Plnenie uznesení 
                  ______________ 
 
                 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetky prijaté uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 05.05.2009  
boli splnené.  
                   
 
K bodu 5.: Schválenie záverečného účtu na rok 2008 
                  _________________________________ 
 
                  Výkazy o plnení rozpočtu obce a o hospodárení v prevádzkach obce 
boli poslancom doručené vopred pred zasadnutím, aby sa mohli s hospodárením 
obce dostatočne oboznámiť. 
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so Správou hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce, ktorú doručila obecnému zastupiteľstvu hlavná 
kontrolórka obce p. Božena Hudáková, ktorá bola kontrolórkou obce do 
31.1.2009. 
Starosta obec  - mrzí ma, že kontrolórka obce prijala také stanovisko k plneniu 
rozpočtu aké prijala. Pred dvoma týždňami sme mali na konzultácii audítorku a  
s jej odporučenia , ktoré som zaslal aj Vám poslanci obecného zastupiteľstva  
vyplynulo, prijať opatrenia na nápravu nasledujúcich nedostatkov: 
- zosúladiť zistený skutkový stav so stavom v účtovníctve a výkazníctve, pri 
inventarizácii postupovať  v zmysle  § 29, 30 zák. č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, 
- zaevidovať a oceniť pozemky na základe listov vlastníctva v zmysle Vyhlášky 
MF SR č.465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov,  
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úhradách  za zriadenie práva osobného užívania  pozemkov a náhradách za 
dočasné užívanie pozemkov, 
- na základe výpisu zo Strediska cenných papierov zaevidovať do účtovníctva 
vodárenské akcie ( ks  x  nominálna hodnota ), 
- zabezpečiť odpisovanie nehmotného majetku v zmysle zásad určených 
v internej smernici, 
- vypracovať interné smernice v zmysle povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a Postupov účtovania pre ROPO a obce  Opatrenie 
MF SR, 
- zabezpečiť vedenie účtovníctva určených zásad v smernici a § 5 až 8 zákona 
o č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
- po odstránení nedostatkov zabezpečiť audítorské overenie účtovnej závierky 
v zmysle zákona č. 469/1990 Zb. o obecnom zariadení, zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. 
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa  vyjadrili k 
nedostatkom, ktoré zistila audítorka pri konzultácii. 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa k nedostatkom nevyjadrili. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.   
 
 
K bodu 6.: Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva Muránska  
                  Planina 
                  _____________________________________________________ 
 
 
                  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o možnosti vstúpiť do Verejno-súkromného partnerstva Muránska Planina. 
Jedná sa o združenie obcí, ktoré už patria do Mikroregiónu Muránska Planiana 
a podnikateľov,ktorý v tomto mikroregióne podnikajú.  V čom je rozdiel medzi 
mikroregiónom Muránska Planina a Verejno-súkromným partnerstvom 
Muránska Planina? Verejno-súkromné partnerstvo Muránska Planina môže 
požiadať o pridelenie dotácie financií od štátu ak budú mať uspech môžu sa 
jednať o pridelenie čiastky až vo výške 3 319 391,88 €. Kým naša obec ako 
jednotlivec môže dostať len čiastku vo výška 132 775,67 € až 165 969,59 €.  
Ak Verejno-súkromné partnerstvo Muránska Planina peniaze dostane následne 
dozorná rada, ktorá pozostáva z jedenástich členov prerokuje do čoho sa dané 
peniaze investujú. Nevýhodou je to, že naša obec nemá zastúpenie v dozornej  
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rade a tým pádom nebudeme vedieť ovplyvniť, aby práve našej obci boli 
pridelené financie na naše projekty.  
Starosta ďalej informoval poslancov, že sa zúčastnil valnej hromady Verejno - 
súkromného partnerstva Muránska  Planina, ktoré sa konalo  16.6.2009. 
Poslankyňa Margita Ondriková – sa spýtala starostu aký  mal dojem z toho 
zasadnutia. A či  podľa jeho mienenia môžu protežovať stále tí istý. 
Starosta obce – povedal, že zo stretnutia mal zmiešané pocity, výhodu by podľa 
neho mala naša obec keby sme  mali v dozornej rade zastúpenie. 
Poslankyňa Margita Ondriková –  nie je dobré odčleňovať sa od ostatných obcí, 
preto si myslím, že keď sú okolité obce v partnerstve mali by sme sa k nim 
pripojiť i my. 
Poslankyňa Želmíra Štefanková – ak nevstúpime nebudeme sa odčleňovať, 
jednoducho nemáme záruku. Možno budeme platiť len členské príspevky 
a nakoniec nedostaneme žiadne peniaze na naše projekty. 
Starosta obce – v tejto chvíli Vám neviem povedať či je to pre našu obec 
výhodné alebo nie, preto Vás ani neprehováram na vstup do partnerstva. 
Poslankyňa  Lýdia Kováčová –neverím, že keď teraz nevstúpime  do partnerstva 
nebudeme  môcť vstúpiť  neskôr. 
Poslankyňa Margita Ondriková –   potom nás možno nezoberú. 
Starosta obce – keby som mal istotu, že je to pre našu obec dobré narovinu by 
som Vám povedal, no v tejto chvíli je rozhodnutie na Vás. Členský príspevok do 
Verejno - súkromného partnerstva Muránska  Planina je 0,70 € ne jedného 
obyvateľa obce. V prípade, že odhlasujete vstup našej obce do partnerstva 
urobím všetko pre to aby som sa dostal do dozornej rady.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 2 poslanci hlasovali za návrh, 
                    1 poslanec hlasoval proti návrhu, 
                    2 poslanci sa zdržali  hlasovania.         
Starosta obce konštatoval, že návrh nebol schválený. 
 
 
K bodu 7.: Schválenie nového školského obvodu 
                  ______________________________ 
 
 
                 Tento bod bol zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vypustený. 
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K bodu 8.:   Rôzne 
                  _____ 
                   
 
                  A/ Upozornenie prokurátora 
 
 

                  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o upozornení prokurátora na účel odstránenia porušovania zákonov, ku ktorému 
došlo  v   postupe   obecného  zastupiteľstva   pri   prijímaní   rozpočtu   obce  na  
kalendárny rok 2009 z dôvodu, že počas  rozpočtového procesu nebol návrh 
rozpočtu vôbec pred jeho prijatím schválením obecným zastupiteľstvom 
zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na verejnej tabuli, aby sa k nemu 
mohli obyvatelia obce vyjadriť. Podľa  JUDr. Daniela Prča – dozorujúceho 
prokurátora našej obce  bol týmto porušený  § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého pred 
schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. 
Na základe vyššie uvedených skutočností JUDr. Daniel Prč navrhuje, aby 
obecné zastupiteľstvo pri ďalšom výkone svojej právomoci dôsledne 
dodržiavalo ustanovenia o obecnom zriadení.  
Starosta obce – porušili sme zákon, že sme nepostupovali podľa zákona pri 
prijímaní rozpočtu na rok 2009.  
Poslankyňa Želmíra Štefanková – v tom čase, keď bol umiestnený rozpočet 
v úradnej tabuli som tu bola takže veľmi dobre viem, že rozpočet v nej visel, ale 
keďže na ňom nebolo napísané vyvesené dňa a zvesené dňa, nemáme dôkaz, že 
naozaj visel vo vývesnej tabuli a to je chyba. Síce sme sa my poslanci ohradili, 
že sme rozpočet nedostali domov, ale v úradnej tabuli bol umiestnený takže 
obyvatelia sa s ním mohli oboznámiť. 
Starosta obce –  v upozornení prokurátora sme mali lehotu 30 dní od doručenia 
na vyjadrenie, požiadal som prokurátora o predĺženie lehoty na zaslanie 
vyjadrenia obecného zastupiteľstva. Na základe doporučenia dozorujúceho 
prokurátora navrhujem zobrať na vedomie toto upozornenie  s tým, že 
v budúcnosti sa budeme  dôsledne  dodržiavať ustanovenia zákona o obecnom 
zriadení. 
Poslanci obecného zastupiteľstva toto upozornenie zobrali na vedomie. 
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                 B/ Žiadosť o splatenie nájmu za nebytové priestory Rímskokatolíckej   
                      cirkvi 
 
 
                 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o splatenie nájmu za nebytové priestory  
slúžiace pre potreby Materskej škôlky v predstihu za roky 2009 a 2010. Žiadosť  
odvôvodnili nasledovne: počas veľkonočných sviatkov bola z dôvodu havárie na 
sociálnom zariadení v uvedenej budove nutná oprava, na túto opravu, ktorá bola 
nevyhnutná  v súčasnosti nemá farnosť dostatok finančných prostriedkov. 
Poslankyňa Želmíra Štefanková – súhlasím, aby sa dala cirkvi požadovaná 
čiastka, veď keď sa schváli zmluva aj tak sa bude platiť ročne 829,85 €. 
Starosta obce – budem sa snažiť cez prázdniny riešiť situáciu okolo  škôlky. Už 
mám dohodnuté stretnutie i s biskupom za rožňavskú diecézu. 
Poslanec Branislav Ďurej – odkedy platí obec za nájom podľa novej nájomnej 
zmluvy? 
Starosta obce – zatiaľ platíme podľa starej nájomnej zmluvy, podľa novej  
nájomnej zmluvy budeme platiť len v prípade, že biskup za rožňavskú diecézu 
Mons. Vladimír Filo podpíše novú nájomnú zmluvu  V prípade, nepodpísania  
novej nájomnej zmluvy platí stará nájomná  zmluva. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.   
 
 
                  C/ Žiadosť o slobodný prístup k informáciám 
                       __________________________________ 
  
                    Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že bol 
predvolaný na Obvodný úrad do Revúcej vo veci nepodania informácii občanom 
našej obce. Na najbližšom obecnom zastupiteľstve bude o výsledku poslancov 
informovať. 
 
 
K bodu 9:   Schválenie uznesenia 
                   _________________ 
   
                   Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 10.:  Informovanie občanov obce o činnosti OcÚ 
                     ___________________________________ 
 
                     Tento bod bol zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vypustený. 
 
 
K bodu 11.:    Záver  
                     _____ 
 
                Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 30.06.2009 
Zapísala: Viera Gešová 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Viera  Ondriková                 .................................... 
 
Lýdia Kováčová                  ..................................... 
 
 
 
 
 
  
                                                                                         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 30.06.2009 
________________________________________________________ 
 
 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.127/30/6/2009 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje upravenie 
programu zasadnutia. 
vypustenie bodu 7 a bodu 9 z program zasadnutia. 
  
 
 
K bodu 2.: Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                 U z n e s e n i e   č.128/30/6/2009 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice:  Vieru Ondrikovú a Lýdiu Kováčovú. 
 
 
 
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 
 
                  U z n e s e n i e   č.129/30/6/2009 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Margitu Ondrikovú a Želmíru Štefankovú. 
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K bodu 4.: Plnenie uznesení 
 
 
                  U z n e s e n i e   č.130/30/6/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

plnenie uznesení z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 05.05.2009. 
 
 
K bodu 5.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008 
 
 
                  U z n e s e n i e   č.131/30/6/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje celoročné 
hospodárenie a teda záverečný účet na rok 2008 s výhradou a v zmysle § 16, 
ods. 11 prijíma nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov: 
- zosúladiť zistený skutkový stav so stavom v účtovníctve a výkazníctve, pri 
inventarizácii postupovať  v zmysle  § 29,30 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
- zaevidovať a oceniť pozemky na základe listov vlastníctva v zmysle Vyhlášky 
MF SR č.465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, 
úhradách  za zriadenie pravá osobného užívania  pozemkov a náhradách za 
dočasné užívanie pozemkov, 
- na základe výpisu zo Strediska cenných papierov zaevidovať do účtovníctva 
vodárenské akcie (ks x nominálna hodnota) 
- zabezpečiť odpisovanie nehmotného majetku v zmysle zásad určených 
v internej smernici, 
- vypracovať interné smernice v zmysle povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a Postupov účtovania pre ROPO a obce  Opatrenie 
MF SR, 
- zabezpečiť vedenie účtovníctva určených zásad v smernici a § 5 až 8 zákona 
o č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
- po odstránení nedostatkov zabezpečiť audítorské overenie účtovnej závierky 
v zmysle zákona č. 469/1990 Zb. o obecnom zariadení, zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. 
Ďalej ukladá starostovi obce zabezpečiť odstránenie nedostatkov do konca roka 
2009. 
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K bodu 6.: Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva 
 
                  U z n e s e n i e   č.132/30/6/2009 
 
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke neschvaľuje vstup  
obce do Verejno-súkromného partnerstva Muránska Planina. 
 
 
K bodu 8.: Rôzne 
 
                  U z n e s e n i e   č.133/30/6/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

upozornenie dozorujúceho prokurátora JUDr. Daniela Prča na účel odstránenia 
porušovania zákona pri prijímaní rozpočtu obce na rok 2009 a zaväzuje sa 
v budúcnosti dôsledne  dodržiavať ustanovenia zákona o obecnom zriadení. 
 
                  U z n e s e n i e   č.134/30/6/2009 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vyplatenie 
nájmu za nebytové priestory slúžiace pre potreby materskej školy 
Rímskokatolíckej cirkvi za roky 2009 a 2010 podľa platnej nájomnej zmluvy vo 
výške 398,33 € za jeden rok takže 796,65 €. 
                   
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 30.06.2009 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Viera  Ondriková                     ....................................... 
 
Lýdia Kováčová                       ....................................... 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                    starosta obce 


