
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  11.5.2011. 

 
Prítomní: pp. Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Ing. Mária 
Šablatúrová, Jana Máteová 
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková 
 
Program:  1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie 
 3. Plnenie prijatých uznesení 
 4. Schválenie zriadenia centra voľného času 
 5. Schválenie zriadenia školského strediska záujmovej činnosti 
 6. Schválenie zmeny v nájomnej zmluve pre školskú jedáleň 
 7. Podanie informácií o personálnych zmenách 

 8. rôzne 
 9. schválenie uznesenia 
 10. záver  
 
 

Jednanie 
 
Bod č.1: Zahájenie 

 
 Starosta uvítal prítomných a oboznámil ich s bodmi programu. Navrhol zmeniť 
program zasadania a to konkrétne, bod č.5 zrušiť a namiesto neho prejednať 
„odkúpenie budovy škôlky“, pretože podľa toho čo sa dozvedel dnešný deň nie je 
potrebné tento bod prejednávať. Namiesto neho zaradiť bod „odkúpenie budovy 
škôlky“  a vziať na vedomie vypracovaný znalecký posudok, poprípade nech sa 
prítomný hostia k tomu vyjadria. Ďalej by chcel starosta doplniť bod č.8 „Schválenie 
zmluvy na opravu cesty na kapustniciach“  a ostatné body sa posunú. Žiadne ďalšie 
pripomienky neboli tak dal starosta o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 4 poslanci za návrh, p. Ing. Šablatúrová sa zdržala hlasovania 
 
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnuté p. Ing. Jankovičová a p. Rusňáková. 
Starosta dal o návrhu hlasovať  
Hlasovanie: jednohlasne schválené 



Bod č. 3:Plnenie prijatých uznesení 
 
 Starosta oboznámil prítomných s plnením uznesení z minulého zastupiteľstva 

- 28/24/3/2011 splnené 
- 29/24/3/2011 splnené 
- 30/24/3/2011 splnené 
- 31/24/3/2011 Splnené 
- 32/24/3/2011 splnené 
- 33/24/3/2011 plní sa  
- 34/24/3/2011 splnené 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie prijatých uznesení.  

 
Bod č.4:Schválenie zriadenia centra voľného času 
 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že je možnosť zriadiť centrum voľného 
času. Oboznámil prítomných ako by si to predstavoval, dodal, že na chod činnosti je 
možné získať financovanie cez podielové dane. Sám v tomto vidí veľké možnosti 
obce. Predal slovo p. Jankovičovej. 

Pani Jankovičová povedala, že takéto centrum voľného času je prospešné pre 
každého, každý má nejakých synov dcéry, vnukov, vnučky a chcel by ísť s nimi na 
nejaký výlet a pomocou takéhoto centra sa to dá organizovať napríklad poznávacie 
zájazdy, kúpať sa, historické zájazdy atd.. Pri zájazdoch sa dá osloviť aj okolité obce.  

Pani Máteová dodala, že mala možnosť vidieť prácu takéhoto centra voľného 
času v Spišskom Hrhove. Jej názor je, že deti by sa mali stretávať hlavne tie rómske, 
aby neboli v spoločnosti v akej sú. Je to dobá cesta naučiť ich niečomu dobrému. 
Centrum bude slúžiť všetkým nie len nám ale aj okoliu. 

Starosta dodal, že v tom vidí aj šancu pre ľudí získať pracovné príležitosti. 
Pani Smereková sa vyjadrila, že treba riešiť hlavne fungujúce multifunkčné ihrisko. 
Starosta jej odpovedal, že k riešeniu sa ešte na OZ vráti.  
Neboli ďalšie pripomienky, tak dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené. 
 
Bod č.5:Odkúpenie budovy škôlky 
 
 Starosta oboznámil prítomných s tým, že poslanci mali možnosť vidieť 
znalecký posudok vypracovaný pánom Kvetkom a súčasne oboznámil prítomných 
s cenou. Následne vyzval prítomných na vyjadrenie sa k téme, hlavne pána farára.  
Pán farár povedal, že on a cirkevná rada( veriaci ) sa musia vyjadriť a potom sa bude 
dávať odporúčanie biskupstvu. Pani Vavreková by chcela vedieť či za túto cenu budú 
schopní pokryť opravy kostola, starosta jej povedal, že on nevie odhadnúť koľko môže 
stáť oprava kostola . Pani Krchovej sa zdá cena príliš nízka. Pán Kubaško podotkol, že 
veď to je len posudok a ten sa len berie na vedomie. 
Pani Šablatúrová povedala, že sa musia dohodnúť cirkevníci. Pán farár na to povedal, 
že sa musíme stretnúť cirkevníci aj zastupiteľstvo. Pani Máteová podotkla, že aj 
v minulosti cirkev prepustila budovy pre inštitúcie ktoré v nich sídlili a že vždy tá 
budova ostane obecná a nepôjde do súkromného vlastníctva. Pani Jankovičová chápe, 



že cirkev potrebuje peniaze na opravu kostola a preto sa musí stretnúť najskôr cirkevná 
rada, dohodnúť sa a až tak môže jednať spolu my. Pani Šablatúrová povedala, že cirkvi 
treba opravovať budovu kostola aj fary a kým sa budova škôlky nepredá tak sa 
neopraví ani fara ani kostol a ani škôlka.  
 
Bod č.6: Schválenie zmeny v nájomnej zmluve pre školskú jedáleň 
 
 Starosta oboznámil prítomných s tým že nájomca chcel ešte pred podpisom 
zmluvy upraviť nájomnú zmluvu v dvoch bodoch, čo sa aj uskutočnilo. Z uvedeného 
dôvodu chce OZ o týchto zmenách oboznámiť. Následne prečítal zmeny. Ostatné body 
zmluvy ostávajú nezmenené. 
Starosta dal o dodatočnej zmene hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené. 
 
Bod č.7: Podanie informácií o personálnych zmenách 
  
 Starosta oboznámil prítomných o zmenách. Konkrétne o to, že sa jedná 
o školskú jedáleň, ktorej zamestnankyne podpísali dohodu o rozviazaní pracovného 
pomeru. Pani Tegdešová odmietla podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru 
a z uvedeného dôvodu jej plynie výpovedná lehota. Zatiaľ je na dlhodobej chorej.  
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie o personálnych zmenách na vedomie. 
 
Bod č.8: „Schválenie zmluvy na opravu cesty na kapustniciach“ 
 
 Starosta oboznámil prítomných s tým, že sa jedná o opravu cesty na uličke  
„kapustnice“ ktorá je v katastrofálnom stave. Práce by bolo možné riešiť aj 
objednávkou, ale SSC trvá na podpísaní zmluvy o diele v zmysle ich vnútorných 
pokynov. Z uvedeného dal starosta obce uvedenú zmluvu OZ schváliť. 
Starosta dal o zmluve hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené. 
 
Bod č.9: Rôzne 
 
 Starosta oboznámil prítomných s podpisom zmluvy obec - ŽSR týkajúcej sa 
nájmu zástavky . V prvom rade by chcel zamedziť vstupu nepovolaným osobám do 
budovy, upraviť to tam a následne keď budú peniaze tak by sme to opravili.  
Téma ihrisko 
Starosta na to čo počul na začiatku povedal, že oplotenie a zamknutie ihriska nie je 
dobrá voľba, pretože zakázané ovocie chutí najlepšie a mohlo by dôjsť k zámernému 
poškodeniu stavby. Starosta by chcel najať nejakého správcu ktorý by mal nejaký 
príspevok na dohodu a ihrisko by spravoval.  
Pani Máteová to vidí tak, že by sa spracoval harmonogram, kedy kto tam môže ísť.  
Pani Smereková sa spýtala, že prečo sa nezvalcuje normálne trávnaté ihrisko, aby  
slúžilo aj to. Starosta povedal, že toto presne je v pláne. Podotkol, že musia tam byť 
pod dozorom, ako napríklad keď je s nimi pán Máte v rámci krúžku. Následne 
pochválil starosta výbornú prácu pána Máteho s deťmi.  



Pani Kaššaiová sa vyjadrila, že ona vidí ako je ich tam večer vždy 40 a že sa tam bojí 
ísť pozrieť, ožratí z krčmy tam idú a ničia to tam. Poslanci OZ sa zhodli na návšteve 
multifunkčného ihriska a o vykonaní kontroly jeho využívania. 
Téma rozširovanie „rúbanky“. 
Starosta povedal, že toto bude musieť riešiť skutočný vlastník pozemkov. 
Pani Smereková poznamenala, že cigáni chodia po dedine so psami, nezaočkovaní, že 
ako sa to dá riešiť? Starosta jej odpovedal , že nemáme právo riešiť psov, i keď jedna 
košická firma sa ozvala, že by ich odchytávala, ale je to jednak drahé a hneď na to sa 
ozvala sloboda zvierat. 
Pán Kubaško sa spýtal ako sa bude riešiť otázka vraku na „hlinisku“. Starosta 
odpovedal, že bola poslaná výzva na odstránenie a ďalej to bude riešiť právnička.  
Pani Šablatúrová sa opýtala na ovocinársky podnik. Starosta jej stručne opísal zámer, 
a že výhodu vidí v tom, že by sa použili oveľa modernejšie technológie ako u takýchto 
podnikov v okolí. Priestory by videl v budove URBARU na družstve.  
Pani Rusňáková sa pýta na riešenie odpadu na cintoríne. Starosta odpovedal, že je to 
komplikované ale bude sa to riešiť. 
Ďalej povedala, že nie je dobré ozvučenie na cintoríne a pult na ozvučenie nefunguje. 
Starosta si to poznamenal a povedal, že to dá do poriadku. 
 
Bod 10:Schválenie uznesenia 
 

Po prečítaní návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : jednohlasne schválené  
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Bod č.11:Záver 
 
 Po prejednaní všetkých bodov starosta poďakoval prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 11.5.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e 
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 11.5.2011 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.: Zahájenie 
 

U z n e s e n i e  č. 35/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

zmenu program zasadnutia. 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie  
 

U z n e s e n i e  č. 36/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do 

návrhovej komisie pani Ing. Jankovičovú a pani Rusňákovú 
 

K bodu 3.: Plnenie prijatých uznesení 
 

U z n e s e n i e  č. 37/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie plnenie prijatých uznesení  
 
K bodu 4.: Schválenie zriadenia centra voľného času 
 

U z n e s e n i e  č. 38/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

zaradenie Centra voľného času, Muránska Dlhá Lúka111 do siete škôl 
a školských zariadení. 
K bodu 5.: Odkúpenie budovy škôlky 
 

 



U z n e s e n i e  č. 39/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie  vypracovaný znalecký posudok pre účely kúpy cirkevnej 
budovy škôlky. 

 
K bodu 6.: Schválenie zmeny v nájomnej zmluve pre školskú jedáleň 
 

U z n e s e n i e  č. 40/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  
zmeny v nájomnej zmluve školskej jedálne. 

 
K bodu 7.: Podanie informácií o personálnych zmenách  
 

U z n e s e n i e  č. 41/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie podanie informácií o personálnych zmenách OÚ. 
 
 

K bodu 8.: Cesta na „Kapustniciach“  
 

U z n e s e n i e  č. 42/11/5/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

zmluvu o dielo: „Oprava cesty na Kapustniciach“. 
 
 

 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 11.5.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusňák 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
Starosta obce 


