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O Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  03. 03. 2015. 

 
 
Prítomní:  
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Ján Kvetko Mgr. Poslanec 
4.  Adriana Hrivnaková Mgr. Poslankyňa 
5.  Mária Jankovičová Ing. Poslankyňa 
6.  Ján Tóth  Poslanec 
7.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
8.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 
5. Schválenie záverečného účtu obce  
6. Výber nájomcu obecnej krčmy 
7. Vyhodnotenie právnej služby obce 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver  
 

 
 

Bod č. 1: Zahájenie 

Starosta Ing. Nosko privítal prítomných a oboznámil ich s programom.  
Poslanec p. Kvetko - navrhol pred otváraním obálok v bode „výber nájomcu obecnej 
krčmy“, aby sa upravili podmienky hodnotenia záujemcov.  
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Starosta Ing. Nosko - navrhol doplniť bod „plnenie prijatých uznesení“, nasledoval 
by za bodom „voľba návrhovej komisie“. 
 
Starosta dal hlasovať o programe obecného zastupiteľstva.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Program schválený s doplneným bodom „plnenie prijatých uznesení“ a v bode 
„výber nájomcu obecnej krčmy“ sa bude pred otvorením obálok rokovať 
o podmienkach hodnotenia záujemcov. 
 

Bod č. 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta Ing. Nosko navrhol ako zapisovateľa prítomného p. Rusňáka.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Zapisovateľ p. Rusňák schválený. 
 
 
Starosta obce Ing. Nosko navrhol za overovateľov zápisnice p.p. Ing. Jankovičovú 
a p.p. Tótha. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Overovatelia zápisnice schválení: p.p. Ing. Jankovičová a p.p. Tóth. 
 
 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie  

Starosta Ing. Nosko navrhol do návrhovej  komisie p.p. Mgr. Hrivnakovú a p.p. Mgr. 
Kvetka. 
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Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Do návrhovej komisii schválení: p.p. Mgr. Hrivnaková a p.p. Mgr. Kvetko.   

  

Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 

 Starosta oboznámil prítomných s plnením uznesení z minulého zasadania OZ. 
 
Uznesenie č. 6/11/12/2014 – schválené - splnené 
Uznesenie č. 7/11/12/2014 – neschválené – splnené  
Uznesenie č. 8/11/12/2014 - schválené – splnené 
Uznesenie č. 9/11/12/2014 – berie na vedomie - splnené 
Uznesenie č. 10/11/12/2014 – berie na vedomie - splnené 
Uznesenie č. 11/11/12/2014 - schválené - splnené 
Uznesenie č. 12/11/12/2014 – poverenie – plní sa, teraz sa vyhodnotí 
Uznesenie č. 13/11/12/2014 - neschválené – splnené 

   

Bod č. 5 Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

Starosta Ing. Nosko - oboznámil, že rozpočtové opatrenie mali poslanci na 
preštudovanie doma a bolo zverejnené vo vývesnej tabuli.  
Poslankyňa Ing. Jankovičová -  chcela počuť len hrubé vysvetlenie, prečo je toto 
opatrenie.  
 
Ekonómka Ing. Mihalková odpovedala, že sa zvýšili príjmy oproti predpokladu.  
 
Starosta Ing. Nosko dal o opatrení hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Rozpočtové opatrenie č.1/2015 bolo schválené. 
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Bod č. 6: Schválenie záverečného účtu obce 

Starosta oboznámil, že záverečný účet bol zverejnený v úradnej tabuli predpísaných 
15 dní. Poslanci ho mali doma na preštudovanie.  
P.p. Jankovičová sa opýtala na program 2 propagácia a marketing a na časť kronika. 
P. Ing. Mihalková jej odpovedala, že sú to náklady na vedenie kroniky, tlač fotografií, 
propagačné materiály obce a iné.  
P.p. Mgr. Kvetko sa opýtal na program 13 administratíva, číslo 27 – odmeny 
pracovníkom mimo pracovného pomeru.  
P. Ing. Mihalková odpovedala, že sa jedná o dohody o vykonaní práce.  
P.p. Jankovičová - navrhuje neschváliť záverečný účet na terajšom zastupiteľstve. 
Záverečný účet je možné schváliť do konca júna, je dostatok času na zodpovedanie 
ďalších otázok ohľadom finančného hospodárenia za rok 2014 . 
P. kontrolórka prečítala záverečnú správu kontrolóra.  
 
Starosta dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce. 
  
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko  
Proti: p.p. Mgr.  Kvetko, p.p. Ing. Jankovičová,  
Zdržal sa hlasovania: p.p. Hrivnaková, p.p. Tóth 
 
Záverečný účet obce Muránska Dlhá Lúka bol neschválený. 
 
 

Bod č. 7: Výber nájomcu obecnej krčmy 

Starosta Ing. Nosko - vyzval poslancov, aby si stanovili kritériá hodnotenia 
záujemcov pred otvorením obálok ( obálky boli 2). 
P.p. Mgr. Hrivnaková - navrhuje kritérium, aby nájomca bol občanom obce.  
P.p. Mgr. Kvetko - vyjadril, že toto by mohlo byť diskriminačné. 
Starosta Ing. Nosko - vysvetlil, že poslanci mali týždeň na vyjadrenie sa 
k podmienkam na výber nájomcu. Pôvodný návrh bol, aby bola rozhodujúca cena. 
Žiaden poslanec to nedoplnil, tak to ostalo pri cene.  
OZ sa dohodlo, že váha kritérií pri hodnotení bude 70 % cena nájmu a  30 %  bude či 
je to občan našej obce.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnaková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
OZ schválilo kritéria hodnotenia – 70% váhy hodnotenia cena nájmu a 30% váhy 
hodnotenia či je nájomca občanom našej obce. 
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Následne sa otvorili obálky. 
Prvý záujemca o nájom obecnej krčmy - Mgr. Ján Repiský z Revúcej s ponúkanou 
sumou nájmu 100 € s DPH mesačne. 
Druhý záujemca o nájom obecnej krčmy - pani Božena Antalová z Muránskej Dlhej 
Lúky, ktorá ponúkla 403 € s DPH.  
 
Starosta dal hlasovať, aby sa nájomca obecnej krčmy sa stala p. Božena Antalová so 
sumou 403 € s DPH mesačne.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
OZ schválilo nového nájomcu obecnej krčmy p. Boženu Antalovú. 
  
Odovzdanie a prebratie majetku prebehne do piatku tohto týždňa.  
 
 

Bod č. 8: Vyhodnotenie právnej služby obce 

Starosta Ing. Nosko vyzval kontrolórku obce o vyhodnotenie právnej služby obce. 
Kontrolórka p. Helena Tomšíková prečítala správu o tom, koľko právnych úkonov 
pre obec robila  právnička, koľko komunikácie prebehlo medzi obcou a právničkou 
a zisťovala, koľko platia iné obce za právne služby. Obec má právničku platenú 
paušálne, to znamená, že je platená mesačne a nie za úkon.  
 
Poslankyňa Ing. Jankovičová - vyjadrila nespokojnosť s vyhodnotením kontrolórky 
obce, správa o vyhodnotení nespĺňala svoj účel, bola všeobecná, neboli v nej 
vyhodnotené konkrétne položky za konkrétne služby počas vyhodnocovaného 
obdobia.  
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo správu kontrolórky na vedomie.   

Bod č. 9: Rôzne 

9. 1.  Starosta Ing. Nosko oboznámil prítomných, že tu zahrnul niektoré žiadosti, 
ktoré došli len nedávno a PHSR, ktoré by sa doplnilo. Ozrejmil, čo je PHSR, že už 
bolo dávnejšie schvaľované. Ozrejmil aj to, že bolo stretnutie s občanmi dňa 
20.1.2015, a z toho vzniklo niekoľko bodov, ktoré by bolo doplniť k súčasnému 
PHSR. Dôvod je ten, že keď sa žiadajú dotácie, a je to podložené s PHSR, tak má 
žiadosť plus body.  
Body podporované občanmi:  
MŠ pri modulovej škole,  
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byty nízkeho štandardu v lokalite Rúbanka,  
byty vyššieho štandardu (rodinné domy, bytové domy) v obci,  
dobudovanie rekreačnej zóny,  
kanalizácia,  
parkovisko pri cintoríne,  
rekonštrukcia mostov v obci,  
oprava ciest hlavne na Kapustniciach (tam nie je asfalt).  
 
Starosta Ing. Nosko dal hlasovať o dodatku k PHSR. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Ing. Jankovičová 
 
Dodatok k PHSR bol schválený 
 
 
9. 2.  Starosta Ing. Nosko - predložil Žiadosť partnerstva Muránska planina – Čierny 
Hron, v ktorej je aj naša obec, žiada o opätovné schválenie členstva a členského 
príspevku vo výške nezmenených 0,40 € za obyvateľa ročne. (napr. 0,40 x 910) 
Starosta dodal, že toto sa už schvaľovalo v roku 2009. 

 
Starosta dal o žiadosti hlasovať.  
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth,  
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
OZ schvaľuje členstvo obce v partnerstve Muránska planina - Čierny Hron a členský 
poplatok 0,40 € za jedného obyvateľa na kalendárny rok.  
 
 
9. 3.  Starosta Ing. Nosko - predložil žiadosť od farnosti rímskokatolíckej cirkvi 
Muránska Dlhá Lúka o finančný príspevok na opravu kostola v našej obci.  
 
Poslankyňa Ing. Mária Jankovičová, poslanec Mgr. Ján Kvetko, poslanec p. Ján Tóth, 
poslanec p. Kvetko i poslankyňa Mgr. Hrivnáková - vyjadrili ochotu finančne 
podporiť opravu rímsko-katolíckeho kostola, v prípade konkrétneho návrhu zo 
strany rímsko-katolíckej cirkvi vzhľadom ku konkrétnemu rozpočtu opravy. 
 
Starosta dal hlasovať o predbežnom zámere finančnej podpory na opravu kostola sv. 
Michala. 
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Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
OZ schválilo zámer finančnej podpory na opravu kostola po predložení rozpočtu 
opravy.  
 
 
9. 4.  Starosta Ing. Nosko predložil žiadosť od Športového klubu Muránska Dlhá 
Lúka. Vysvetlil, že naši reprezentanti majú vynikajúce výsledky a navrhuje podporiť 
ich finančnou sumou 500 € tak ako predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Starosta dal hlasovať o finančnej podpore pre Športový klub Muránska Dlhá Lúka vo 
výške 500 €. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p.p. Hrivnáková, p.p. Ing. Jankovičová, p.p. Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
OZ schválilo finančnú podporu vo výške 500 € pre ŠK MDL.  
 
 
9. 5.  Starosta predložil v mene Dobrovoľného hasičského zboru súpis potrebných 
súčiastok na opravu hasičskej striekačky pre DHZ Muránska Dlhá Lúka.  
 
Predbežne OZ súhlasilo, že ich podporia, ale až po predložení ponúk na súčiastky. 
Žiadne uznesenie sa neprijímalo.    

Bod č. 10: Diskusia 

Občan p. Vrtiš - vyjadril nespokojnosť so zápisom zápisnice, t.j. v poslednej zápisnici 
nie je všetko, čo povedal na predchádzajúcom OZ. 
Poslanec Mgr. Kvetko - vyjadril, že pri overovaní zápisnice mal výhrady a  
pripomienky (gramatické) k zápisnici, ktoré neboli následne zmenené. 
 
Občianka Ing. Šablatúrová – nebola spokojná s územným plánom a s výstavbou 
nájomných bytov, nechce aby sa zmenila dedina zástavbou vysokých nájomných 
bytov. 
Starosta Ing. Nosko – všetko sa vyrieši na sedení s architektmi  

 
 
Starosta Ing. Nosko ukončil diskusiu. 
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Bod č. 11: Schválenie uznesení 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p.p. Kvetko, p.p. Mgr. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p.p. Mgr. Hrivnáková, p.p. 
Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Bod č. 12: Záver  

  
 Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 3.3.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
   

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

U z n e s e n i e 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 03. 03. 2015 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 14/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

doplnený program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka o bod 

„plnenie prijatých uznesení“ 

 

K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 15/3/3/2015   
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

za zapisovateľa Ing. Lukáša Rusňáka 

 

Uznesenie č. 16/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Jankovičovú a Jána Tótha 
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K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 17/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

do návrhovej komisie Mgr. Jána Kvetka a Mgr. Adrianu Hrivnakovú 

 

 

K bodu 5.: Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
1/2015 

Uznesenie č. 18/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

 

K bodu 6.: Schválenie záverečného účtu obce   

Uznesenie č. 19/3/3/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

neschvaľuje 

záverečný účet obce 
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K bodu 7.: Výber nájomcu obecnej krčmy 

Uznesenie č. 20/3/3/2015  

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

kritériá hodnotenia   70% cena nájmu a 30% váhy rozhodnutia je to či je záujemca 

občanom obce  

 

 

Uznesenie č. 21/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

nového nájomcu budovy krčmy p. Boženu Antalovú 

 
 

K bodu 8.: Vyhodnotenie právnej služby obce 

Uznesenie č. 22/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

berie na vedomie 

vyhodnotenie právnych služieb obce a prieskum poplatkov  
 
 

K bodu 9.: Rôzne 

Uznesenie č. 23/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
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schvaľuje 

dodatok k PHSR obce Muránska Dlhá Lúka  
 
 

Uznesenie č. 24/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

členstvo v partnerstve Muránska planina – Čierny Hron a členský poplatok vo výške 
0,40 € na jedného obyvateľa na kalendárny rok  

 
 

Uznesenie č. 25/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

zámer poskytnutia finančnej podpory pre rímskokatolícku cirkev farnosť Muránska 
Dlhá Lúka na opravu kostola sv. Michala. (výška podpory sa schváli po predložení 

rozpočtu opráv) 
 
 

Uznesenie č. 26/3/3/2015  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

schvaľuje 

finančnú podporu Športového klubu Muránska Dlhá Lúka vo výške 500 € 
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V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 3.3.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 


