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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 

Zápisnica 
 

Z  23.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  23. 06. 2014. 

 
 
Prítomní:  
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Mária Šablatúrová Ing. Poslankyňa 
4.  Mária Jankovičová Ing. Poslankyňa 
5.  Máteová Jana  Poslankyňa 
6.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
7.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba overovateľov  zápisnice 
4. Plnenie prijatých uznesení 
5. Prejednanie sťažnosti A. Chrapáňovej  
6. Schválenie rozpočtového opatrenia 
7. Prerokovanie novely zákona č.253/1994 Z.z. a prijatie uznesenia 
8. Rôzne 
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver 
 

 

Bod č. 1: Zahájenie 

Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Navrhol doplniť 
program o body: 8. Udelenie súhlasu na podnájom obecnej krčmy, 9. Zaradenie 
členov, veliteľa a strojníka obecného hasičského zboru, 10. Schválenie dotácie pre 
DHZ Muránska dlhá Lúka, ďalšie body sa prečíslujú. Opýtal sa OZ na návrhy 
k programu. P. Ing. Jankovičová navrhuje doplniť bod programu 11. Nakladanie 
s finančnými prostriedkami starostu. Ďalšie návrhy neboli, starosta dal hlasovať 
o zmenenom programe vo vyššie uvedenom znení. 
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Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

Starosta dal hlasovať, o návrhovej  komisii v zložení p. Ing. Jankovičová a p. 
Šablatúrová  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice 

Starosta dal hlasovať, o overovateľoch zápisnice v zložení p. Kvetko, p. Máteová 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 4:  Plnenie prijatých uznesení 

Starosta obce vyhodnotil plnenie všetkých prijatých opatrení z predchádzajúcej 
schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
179/28/4/2014 – plní sa  
180/28/4/2014 – splnené 
181/28/4/2014 – splnené 
182/28/4/2014 – splnené 
183/28/4/2014 – chyba v zápise, nič sa neschvaľovalo 
 

Bod č. 5: Prejednanie sťažnosti A. Chrapáňovej 

Starosta vyzval prítomnú p. Chrapáňovú, nech popíše čo sa zmenilo. Opísala 
situáciu, že ta o trochu zlepšilo, zmenšil stádo zmenšil, ale nezrušil. Spoločná stena 
kde má p. Lénart ustajnené stádo je z našej strany stále mokrá. P. Lénart sa vyjadril, 
že nikdy netvrdil, že chov zruší. 
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Nasledovala diskusia o chove zvierat v obci. V obci sa chovalo aj sa bude, len že je 
iné chovať dva, tri kusy ako chovať 20 alebo 50.  
Starosta doplnil, že p. Lénart je podnikateľ má osvedčenie SHR a nemal by podnikať 
v obci. 
P.Lénart prisľúbil, že sa bude snažiť o nápravu. 
Starosta navrhuje, aby OZ vzalo na vedomie čiastočné zlepšenie stavu, ale nie je to 
podľa rodiny Chrapáňovej dostatočne vyriešené. 
Starosta doplnil, že situáciu budeme sledovať. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie riešenie situácie a bude ju sledovať. 
 
 

Bod č. 6: Schválenie  rozpočtového opatrenia 

Starosta vysvetlil potrebu rozpočtového opatrenia, že sme dostali viac 
podielových daní, dostali sme aj dotáciu na stavbu ZŠ, všetky podklady 
k rozpočtovému opatreniu mali poslanci doma na preštudovanie a visí aj vo 
vývesnej tabuli. Starosta nechal priestor na otázky. 
P. Ing. Šablatúrová sa pýta na program – služby občanom. 
Odpovedala jej ekonómka p. Ing. Mihalková, že preto tam je taká suma, pretože 
obec sa stala osobitným príjemcom dávok niektorých občanov a prerozdeľuje im 
ich peniaze.  
Ďalšie otázky neboli. 
Starosta dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č. 2/2014 
 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: p. Ing. Šablatúrová 
 

Bod č. 7: Prerokovanie novely zákona č. 253/1994 Z.z. a prijatie uznesenia   

Raz ročne sa musí verejne prerokovať plat starostu obce. 
Vypočítava sa to nasledovne : priemerná mesačná mzda  (zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok vyčíslený Štatistickým úradom SR) 
krát 1,65 (koeficient pevne stanovený počtom obyvateľov) + percentuálne navýšenie 
platu o ktorom rozhoduje OZ. 
Minulý rok sa schválilo 1850 € to je cca 39%. 
Plat keď sa schváli tak má spätný účinok k začiatku roka, čiže bude platiť od 1.1.2014 
OZ navrhuje +45 %. 
To znamená 824 €   x  1,65 = zaokrúhlene na celé eurá nahor 1360 € +45 % = 1972 € 
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Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
   

Bod č. 8: Udelenie súhlasu na podnájom obecnej krčmy   

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou ktorá prišla len dnes od nájomcu 
obecnej krčmy p. Miroslava Repiského. Žiada o umožnenie podnájmu ktorým by 
prenajal krčmu bratovi, ktorý sa už aj teraz o to stará. Poslanci vypočuli Miroslava 
Repiského a jeho dôvody a to, že zmluva medzi nim a obcou to umožňuje. Potvrdil, 
že pre obec sa nič meniť nebude.  
OZ sa nevie rozhodnúť. 
Starosta dal hlasovať o udelenie súhlasu podnájmu.    
 
Hlasovanie  
Za: p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Je to nerozhodne.  
Miroslav Repiský sa vyjadril, že tu nie je čo riešiť, zmluva to umožňuje. 
 
OZ súhlasí s opakovaným hlasovaním 
 
Hlasovanie  
Za: p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová, p. Kvetko 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: p. Ing. Jankovičová 
 

Bod č. 9: Zaradenie členov, veliteľa a strojníka obecného hasičského zboru 

Starosta pochválil obecný hasičský zbor  za ich umiestnenia v hasičskej súťaži ktorá 
sa konala u nás v obci. Poslancov oboznámil s tým, že OZ musí vymenovať 
predsedu, strojníka a ďalších členov obecného hasičského zboru. OZ súhlasilo. 
Starosta vymenoval členov zboru aj s funkciami. 
 Mariana Senková – veliteľ ( má na to odbornú spôsobilosť) 
 Marian Senko – strojník ( má odbornú spôsobilosť) 
 Ján Frnčic – člen obecného hasičského zboru 
  Peter Albert - člen obecného hasičského zboru 
 Ivan Fabo - člen obecného hasičského zboru 
 Marek Valach - člen obecného hasičského zboru 
 Marek Fabo - člen obecného hasičského zboru 
 Marián Senko - člen obecného hasičského zboru 
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 Vanessa Czetnerová - člen obecného hasičského zboru 
 Stanka Valachová - člen obecného hasičského zboru 
 Natália Jančaryová - člen obecného hasičského zboru 
 Adriana Rusnáková - člen obecného hasičského zboru 
 Viktória Sedláková - člen obecného hasičského zboru 
 Anna Sedláková - člen obecného hasičského zboru 
 Júlia Michalová - člen obecného hasičského zboru 
 
Starosta dal hlasovať o zaradení veliteľa, strojníka a členov do obecného hasičského 
zboru.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Bod č. 10: Schválenie dotácie pre DHZ Muránska dlhá Lúka 
 
Starosta vysvetlil, že obecný hasičský zbor by potreboval dotáciu na začatie, aby 
mohli zriadiť účet v banke, ktorý je podmienkou štátu. 
Starosta navrhuje dotáciu pre obecný hasičský zbor vo výške 100 €, z toho by si 
poplatili poplatky v banke, štartovné a ďalšie veci. 
Obecný zbor môže získať štátnu dotáciu vo výške 700 €. 
Starosta navrhuje 100 €. Dotácia sa im vydá v hotovosti. Dal o návrhu hlasovať.   
  
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 11: Nakladanie s finančnými prostriedkami starostu  

P. Ing. Jankovičová uviedla, že starostovi sa navýšila možnosť manipulovať 
s finančnými prostriedkami obce bez potreby prerokovať to na obecnom 
zastupiteľstve na výšku 5000 € v roku 2010. Chcela aby sa tato výška znížila aby 
obecné zastupiteľstvo malo väčšiu kontrolu, je to podľa nej strane veľa.  
Podľa p. poslankyne Máteovej je ta suma vysoká, ale starosta, vždy povie na čo sa 
míňalo. Zažila už troch starostov a vie porovnať, že teraz má najväčší prehľad a má 
v starostovi najväčšiu dôveru. Dodala, že tá suma by sa o niečo predsa len mohla 
znížiť. 
Nasledovala diskusia o tom či znížiť a keď tak na koľko. 
 
Starosta navrhol, že najskôr sa dá hlasovať o tom či OZ súhlasí so znížením limitu 
a keď sa to schváli, tak sa bude hlasovať o výške. 
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Starosta dal hlasovať o tom kto je za to aby sa limit upravil. 
Hlasovanie  
Za: p. Ing. Jankovičová 
Proti: p. Kvetko 
Zdržal sa hlasovania:  p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 

Bod č. 12: Rôzne   

V bode rôzne sa diskutovalo o otvorení „Domu smútku“ pred posedením 
a pohrebom ( treba to zjednotiť).  P. poslankyňa Ing. Šablatúrová poďakovala 
p.Senkovi za „Dom smútku“ a za čatu pri pochovávaní. P. Smereková poukázala na 
opätovný vývoz odpadu na pozemok „medzi riekami“ aj keď tam je osadená tabuľa. 
  
 

Bod č. 13: Schválenie uznesení 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Bod č. 11: Záver  
  
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 23.06.2014    
   
   
Overovatelia   

Ján Kvetko ...................................... 
 

Jana Mátéová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
zo 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 23. 06. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 184/23/6/2014  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

zmenu programu obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 185/23/6/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

návrhovú komisiu v zložení p. Ing. Jankovičová, p. Mátéová  

K bodu 3.: Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 186/23/6/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice p. Kvetko, p. Mátéová 
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K bodu 5.: Prejednanie sťažnosti A.Chrapáňovej 

Uznesenie č. 187/23/6/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
berie na vedomie 

 
riešenie situácie A. Chrapáňovej a situáciu bude sledovať 

 

K bodu 6.: Schválenie rozpočtového opatrenia 

 
Uznesenie č. 188/23/6/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenie č.2/2014 

 
 

K bodu 7.: Prerokovanie novely zákona č. 253/1994 Z.z. a prijatie uznesenia 

 
Uznesenie č. 189/23/6/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
percentuálne navýšenie platu starostovi o 45 %, to znamená plat vo výške 1972 € 

s platnosťou od 1.1.2014. 
(824 €   x  1,65 = zaokrúhlene na celé eurá nahor 1360 € +45 % = 1972 €) 

 
 

K bodu 8.: Udelenie súhlasu na podnájom obecnej krčmy 

 
Uznesenie č. 190/23/6/2014 
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Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

umožnenie podnájmu v obecnej krčme prenajímateľovi Miroslavovi Repiskému, 
ktorý to prenájme Jánovi Repiskému. 

 
 
 

 Bod č. 9: Zaradenie členov, veliteľa a strojníka obecného hasičského zboru 

 
Uznesenie č. 191/23/6/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
členov obecného hasičského zboru aj s funkciami 

 Mariana Senková –  veliteľ ( má na to odbornú spôsobilosť) 
 Marian Senko –  strojník ( má odbornú spôsobilosť) 
 Ján Frnčic –  člen obecného hasičského zboru 
  Peter Albert - člen obecného hasičského zboru 
 Ivan Fabo - člen obecného hasičského zboru 
 Marek Valach -  člen obecného hasičského zboru 
 Marek Fabo -  člen obecného hasičského zboru 
 Marián Senko -  člen obecného hasičského zboru 
 Vanessa Czetnerová -  člen obecného hasičského zboru 
 Stanka Valachová -  člen obecného hasičského zboru 
 Natália Jančaryová -  člen obecného hasičského zboru 
 Adriana Rusnáková -  člen obecného hasičského zboru 
 Viktória Sedláková -  člen obecného hasičského zboru 
 Anna Sedláková -  člen obecného hasičského zboru 
 Júlia Michalová -  člen obecného hasičského zboru 
 

Bod č. 10: Schválenie dotácie pre DHZ Muránska Dlhá Lúka 

 
Uznesenie č. 192/23/6/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 
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dotáciu pre obecný hasičský zbor v Muránskej Dlhej Lúke vo výške 100 € 
 

Bod č. 11: Nakladanie s finančnými prostriedkami starostu 

 
Uznesenie č. 193/23/6/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
neschvaľuje 

 
zníženie limitu 5000 € s ktorými môže starosta disponovať bez súhlasu OZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 23.06.2014    
   
   
Overovatelia   

Ján Kvetko ...................................... 
 

Jana Mátéová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 


