Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 21. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 30.01.2009.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera
Ondriková, Branislav Ďurej, Božena Hudáková
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zrušenie uznesenia č.75/30/12/2008 o zrušenie uznesenia
č. 60/1/8/2008 voľba hlavného kontrolóra a vzdanie sa hlavného
kontrolóra
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie unesenia
8. Záver
Jednanie
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 návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
_____________________________________
Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva na dobu neurčitú bola
určená a schválená Viera Gešová.
Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení: Lýdia Kováčová a Margita
Ondriková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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________________________________
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Lýdia Kováčová 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.: Zrušenie uznesenia č.75/30/12/2008 o zrušenie uznesenia
č. 60/1/8/2008, návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce
_______________________________________________
Starosta obce Ing. Marek Nosko oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 75/30/12/2008, ktorým sa
zrušilo uznesenie č.60/1/8/2008 z toho dôvodu, že mal mylné informácie
ohľadne dĺžky pracovného pomeru hlavnej kontrolórky p. Boženy Hudákovej.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
Starosta prečítal list od hlavnej kontrolórky p. Boženy Hudákovej - vzdanie sa
hlavnej kontrolórky. Ďalej starosta obce oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva s postupom pri voľbe hlavného kontrolóra aj bez výberového
konania.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa vyjadrili, že je potrebné dodržať postupy
stanovené podľa zákona.
Poslankyňa Viera Ondriková - povedala, že chce, aby sa dodržal zákon.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na dodržaní zákona o voľbe
hlavného kontrolóra.
K bodu 5.: Rôzne
______
A/ Oboznámenie sa s dohodami o rozviazaní pracovného pomeru a
zníženie úväzku.
Starosta obce – oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných
s rozviazaním pracovného pomeru
s Katarínou Ficeriovou a Dušanom
Repákom. Ďalej prítomných poslancov informoval aj o znížení úväzku
upratovačke p. Zdenke Derďákovej.
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výdajne a počítačovej triedy.
Starosta obce – oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s presťahovaním
0. ročníka z budovy obecného úradu do ZŠ. Ďalej informoval poslancov
obecného zastupiteľstva i s presťahovaním poštovej výdajne do nových
priestorov z dôvodu ohrozovania poštárky a navrhol presťahovať počítačovú
triedu do bývalých priestorov pošty.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že ľudia majú pripomienky
k presťahovaniu pošty, keďže nová poštová výdajňa je umiestnená na poschodí
obecného úradu. Ďalej zdôraznila, že zdolanie toľkých schodov je pre mnohých
starších ľudí veľmi ťažké.
C/ Schválenie kompetencie starostovi obce k vykonávaniu úprav
rozpočtu vo výške 15 %.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie
kompetencie k vykonávaniu úprav v rozpočte medzi jednotlivými položkami do
výšky 15 %.
Poslanec Branislav Ďurej – sa opýtal, či sa nemohla radšej vytvoriť rezerva.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že je to dobré riešenie, keďže sa to aj
tak nemôže prekročiť.
p. Vrtiš – povedal, že v bode rôzne sa nemôžu schvaľovať uznesenia týkajúce sa
rozpočtu.
Záver z jednania o tomto bode bol nasledovný: schválenie kompetencie
starostovi obce k vykonávaniu úprav rozpočtu vo výške 15 % bude riešené na
zastupiteľstve, ktoré bude riešiť úpravu rozpočtu – dodatkom.
D/ Schválenie použitia súkromného motorového vozidla na služobné
účely.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie použitia
súkromného motorového vozidla na služobné účely. Starosta obce zdôraznil, že
keďže obec nemá vlastné motorové vozidlo, musí použiť vlastné motorového
vozidla na služobné účely.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že je potrebné informovať sa ohľadne
havarijnej poistky, lebo podľa jej mienky je potrebné ju mať.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
E/ Schválenie uzavretia zmluvy so spoločným stavebným úradom.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že zo zákona obci
vyplýva, aby vstúpila so spoločného stavebného úradu.
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Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
F/ Schválenie zrušenia účtu v Dexia banke a OTP banke a prevod
peňazí na účet vo VÚB.
Starosta obce sa vyjadril, že pohyb na týchto účtoch nie je častý a je zbytočné
mať veľa účtov a platiť nie malé čiastky za ich vedenie.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
G/ Schválenie možnosti terminovať časť finančných prostriedkov
a zrušenie výpisov po každej transakcii
Starosta obce ďalej poslancom navrhol presunúť peniaze z týchto účtov na
bežný účet vo VÚB banke a časť z týchto peňazí dať na terminovaný vklad.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s tým, že
pracovníčka banky mu odporučila zrušiť výpisy z jednotlivých účtov po
každej transakcii, keďže za jeden účet to mesačne činí od 9,96 € - 16,60 €
(300,- Sk do 500,- Sk).
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že presunú 50 % z celkového
objemu peňazí z bežného účtu vo VÚB banke na terminovaný vklad.
Starosta obce dal o návrhoch hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrhy.
Starosta obce konštatoval, že návrhy boli schválené.
H/ Schválenie výstavby vodovodu a kanalizácie, čerpanie finančných
prostriedkov na projektovú dokumentáciu.
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom čerpania
finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu – projekt kanalizácie
a vodovodu v jednej výkopovej ryhe. Na vypracovanie tohto projektu bude
potrebná suma približne 9 958,20 € (300.000,- Sk ).
Starosta obce povedal, že do konca októbra je potrebné predložiť projekt na
Ministerstvo životného prostredia SR, preto je potrebné, aby poslanci rozhodli
už dnes, keďže treba dovtedy stihnúť veľa vecí, ako vypracovanie projektu ( 2
mesiace),stavebné povolenie ( 1 mesiac ), územné rozhodnutia ( 1 mesiac ),
výberové konanie dodávateľov ( 2 mesiace ) a vybavenie potrebných dokladov.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – sa spýtala či sa pri tomto projekte ráta
aj čističkou odpadových vôd.
Starosta obce - odpovedal, že áno. Zdôraznil, že aj keď náklady na
vypracovanie projektu bude znášať obec a uvedomuje si , že to je veľmi veľká
časť peňazí do budúcnosti nám aj tak bude potrebné riešiť túto otázku. Starosta
obce zdôraznil, že zaplatením projektovej dokumentácie v sume 9 958,20 €
(300.000,- Sk) môžeme získať dotáciu na výstavbu kanalizácie vo výške cca
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zastupiteľstva , že je možné čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov na výstavbu chodníkov, ale je zbytočné tieto projekty predkladať, keď
by sa nám podarilo realizovať tento projekt.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
CH/ Pohľadávky voči obci k 31.12.2008.
Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Vieru Gešovú, aby
informovala poslancov obecného zastupiteľstva o pohľadávkach voči obci za
rok 2008.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie vymáhanie pohľadávok
voči obci za rok 31.12.2008 za DzN, odpad , TKR a daň za psa.
I/ Použitie sály KD pri skupinovom kultúrnom a športovom využití.
Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva, aby použite sály
kultúrneho domu pri skupinovom kultúrnom a športovom využití väčšej skupine
občanov obce bolo zadarmo.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 6.: Diskusia
_______
Starosta obce prečítal diskusný príspevok od p. Jarmily Majlingovej.
V príspevku p. J. Majlingová vyjadrila nespokojnosť s umiestnením poštovej
výdajne a postojom poslancov obecného zastupiteľstva k niektorým veciam.
p. Ján Jankovič – sa spýtal čo mieni robiť so psami na Rúbanke. Podľa neho ich
treba vystrieľať, pretože sa potulujú, ohrozujú ľudí i zver.
Starosta obce – povedal, že je to veľký problém a pokúsi sa nájsť riešenie. Ďalej
povedal, že sa má budúci týždeň stretnúť s p. Ing. Hrabovským z úradu vlády,
s ktorým sa pokúsi riešiť otázku nízkoštandardných bytov pre rómov žijúcich na
rómskej osade. Starosta informoval poslancov, že poslal žiadosť o vstúpenie
obce do Partnerstva sociálnej inklúzie stredného Gemera. Starosta ďalej
povedal, že je rozhodnutý cez víkend preštudovať všetky výzvy a ísť budúci
týždeň do Bratislavy. Jedná sa mu hlavne o výzvy na opravu kultúrneho domu,
základnej školy, materskej školy, vybudovanie ihriska. Starosta informoval
poslancov obecného zastupiteľstva o prítomných, že jednal s predstaviteľmi
povodia Slanej. Bol nimi informovaný, že na úpravu povodia bolo na tento rok
vyhradená čiastka 18 489,- € (557.000,- Sk).
Po obdržaní informácie starosta požiadal o navýšenie tejto čiastky. Ako ho
predstavitelia povodia Slanej informovali z vyhradenej čiastky opravia oporný
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sama. Starosta ďalej informoval, že žiadal týchto predstaviteľov, aby dali
vypracovať projekt na reguláciu rieky Muránky od mosta na JRD po Kapusnice.
p. Kvetko – povedal, že lehotský potok neohrozuje toľko ľudí ako Muránka,
ďalej povedal, že on býva pri Muránke a za posledné roky mu táto rieka ukrojila
dva až tri metre štvorcové z celej záhrady.
Starosta obce – povedal, že vie o tejto situácii, ale podľa jeho mienenia lehotská
rieka ohrozuje obec viac.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že vzniknutá situácia by
nebola taká zlá, keby ľudia nehádzali do rieky smeti.
Starosta obce - zdôraznil, že je potrebné, aby sa udržiaval poriadok. Ďalej
povedal, že po dedine sa šíria reči, že spreneveril niekoľko tisíc za vývoz piesku
na rómsku osadu. Starosta informoval prítomných, že na Rúbanku dal vyviesť
10 tatier piesku a štrku.
p. Volk – povedal, že Rómovia sú zvyknutý na to, že dostanú všetko zadarmo.
p. Puška – sa spýtal, či Rómovia nie sú ľudia a či im nič netreba. Ďalej povedal,
že piesok a štrk bol potrebný pretože mali na Rúbanke veľké blato. Zdôraznil,
že sanitka odmietala chodiť na osadu, pretože vodič sa bál, že zapadne.
p. Štefanková – povedala, že im nikto nič nedal zadarmo.
Starosta obce – povedal, že by chcel, aby sa v budúcnosti organizovali školenia
na ktorých by sa rómovia z osady naučili niektoré základné veci. Mám
v úmysle vytvoriť vyhodnocovaciu tabuľku, na základe ktorej sa budú
v budúcnosti prideľovať nizkoštandardné byty. Starosta ďalej povedal, že sa
bude snažiť pre rómov urobiť čo sa dá, keďže sa v minulosti toho veľa pre nich
neurobilo.
p. Vrtiš – povedal, že je rád, že starosta povedal, že on ako bývalí starosta pre
rómov za 18. rokov nič neurobil, pretože v minulosti mu bolo vykrikované, že sa
stará len o rómov. Ďalej sa povedal, že podľa jeho vedomosti išlo až 85 ton
piesku na Rúbanku a to všetko za 896,24 € (27.000,- Sk ).
Starosta obce – sa spýtal, p. Vrtiša z kade vie, že za piesok sa vyplatila čiastka
896,24 € (27.000,- Sk)
P. Helik – sa spýtal, aká bola pracovná náplň a stál obec p. Dušan Repák.
Starosta obce
- povedal, že p. Dušan Repák nemal pracovnú náplň
a momentálne nevie koľko to obec stálo. Podľa jeho vedomosti jeho plat sa
skladal zo základného platu plus 50 % odmena zo základného platu. Ďalej
povedal, že p. Ficériová mala v pracovnej náplni dve funkcie a z toho jednu za
ňu vykonáva p. Tegdešová.
p. Vrtiš – povedal, že p. Repák mal pracovnú náplň. Nie je pravda, že p.
Ficériová mala v pracovnej náplni len dve funkcie.
Starosta obce - povedal, že našiel pracovné náplne všetkých zamestnancov
okrem p. Repáka a spýtal sa p. Vrtiša nach mu povie, keď vie kde je pracovná
náplň p. Repáka.
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starosta má hľadať. Ďalej povedal, p. Repák mal kumulovanú funkciu – dane,
odpady, CO, PO, alkohol, preto mal taký plat.
Starosta obce – povedal, p. Repák nemal pracovnú náplň, a mnohokrát sa mu
stalo, že p. Repák mu povedal, že nevykoná zadanú úlohu pretože to nemá
v pracovnej náplni. Ďalej starosta povedal, že odmena 50 % zo základného platu
je veľmi veľká, a že žiadna obec v okolí nemá také vysoké odmeny.
p. Kvetko – sa spýtal, že kto a kedy rozhodol, že obci treba údržbára.
Starosta obce – upozornil p. Vrtiša, aby sa prihlasoval do diskusie a neskákal do
rečí iným. Následne starosta obce prečítal nájomnú zmluvu o prenájme
obecných pozemkov a zmluvu o odbere elektrickej energie medzi Obcou
Muránska Dlhá Lúka v zastúpení J. Vrtišom a medzi SHR J. Vrtišom. Ďalej
starosta povedal, že keď zistil čo sa píše v týchto zmluvách dal k nim urobiť
právnický posudok. V právnickom posudku sa konštatuje, že zmluva o odbere
elektrickej energie je protiprávna. Starosta obce zdôraznil, že p. Vrtiš nesmie
mať zapojenú elektrinu tak ako ju má zapojenú, pretože obec by mohla mať
vysoké pokuty za nezákonný odber elektrickej energie. Ďalej sa starosta
vyjadril, že právnik sa vyjadril, že v rozpore zo zákonom je aj zmluva
o prenájme obecného pozemku a, že p. Vrtiš v čase podpisu týchto zmlúv
zneužil právo verejného činiteľa.
p. Jankovič – povedal, že p. Vrtiš užíva pôdu od roku 2000 viac ako bola určená
bonita. Ďalej povedal, že elektrická energia sa nesmie predávať, podľa
elektrikára s ktorým sa rozprával máme dom smútku tesne pred požiarom.
Starosta obce – prečítal list od p. Knoppa, ktorý robil v dome smútku opravu
akumulačnej peci a ktorý zistil nelegálny odber. Následne starosta obce vyzval
poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k zmluve o odbere
elektrickej energie a zmluve o prenájme obecného pozemku.
Poslanec Branislav Ďurej – povedal, že nevie čomu má veriť a že sa k týmto
zmluvám nechce vyjadriť.
Starosta obce - informoval prítomných, že máme 16 programov poskytovaných
televíznym káblovým rozvodom. Ďalej informoval prítomných, že bude
potrebná rekonštrukcia TKR v strede dediny i na nižnom konci.
Poslankyňa Margita Ondriková – povedala, že na vyšnom konci sú štyri stĺpy na
ktorých bol pôvodne TKR a ktoré bude potrebné dať odstrániť.
Starosta obce – poďakoval za pripomienku.
p. Ďurej – sa spýtal či poslanci odsúhlasili v roku 2000 bagrovanie pri cintoríne
ako i výstavbu stajne.
Starosta obec – odpovedal p. Ďurejovi, že na najbližšom zasadnutí sa mu pokúsi
odpovedať. Ďalej povedal, že vie, že ľudia žijúci v obci sa hnevajú na rómov,
pretože robia v obci neporiadok, ale zdôraznil, že rómovia v rámci malej
obecnej služby upratujú aj intravilán obce. Ďalej povedal, že aj keď v zime nie
je toľko práce a občas ich ľudia vidia i postávať v letných mesiacoch budú mať
práce dosť.
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ihrisku ešte stále bývajú rómovia.
p. Kvetko – povedal, že vie ako sa sám p. Vrtiš narobil na výstavbe ihriska
a chválil ho za to , ale nechápe ako mohol dovoliť, aby sa do šatní nasťahovali
rómovia a zdevastovali ich.
p. Vrtiš – poďakoval p. Kvetkovi za pochvalu a povedal, že len chcel aby sa
šatne ďalej nedevastovali tak ako to bolo pre tým.
p. Štefanková – sa spýtala, či by sa nedalo dohodnúť s p. farárkou evanjelickej
cirkvi, či by sa nemohli hrať deti v areáli bývalej školy, pretože momentálne sa
hrajú pri evanjelickom kostole, kde ich neustále ohrozujú autá a má strach, aby
sa niektorému z detí niečo nestalo.
Starosta obce – povedal, že sa porozpráva s p. farárkou. Ďalej povedal, že
vyzval p. Farárku, aby s presbyterstvom prebrali možnosť predaja bývalej ZŠ,
s tým že po rekonštrukcii by sa tam mohla presťahovať ZŠ. Ako bol
informovaný p. farárkou budovu im v Bratislave zakázali predať. Starosta obce
ďalej informoval, že cesty v Kapusniciach a na cintorín sa môžu opraviť tak, že
najväčšie diery sa zalejú asfaltom. Čo sa týka parkoviska pri cintoríne starosta
informoval prítomných, že poslal žiadosť na železnice ohľadne prenájmu
pozemku. Starosta obce informoval poslancov a prítomných i s jednaním
ohľadne odkúpenia materskej školy do vlastníctva obce, povedal, že keď bude
mať vyjadrenie Rímskokatolíckej cirkvi bude informovať poslancov obecného
zastupiteľstva.
p. Rusnáková – povedal, že všetko čo tu bolo spomenuté je dobré , ale podľa nej
nik nespomenul dôchodcov.
Starosta obce - povedal, že kedykoľvek môžu dôchodcovia za ním prísť a bude
spolu s nimi hľadať riešenie umiestnenia klubu dôchodcov.
K bodu 7.: Schválenie uznesenia
_________________
Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenia.
Hlasovanie: 5 poslancov za návrh.
Starosta obce, konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 8.: Záver
_____
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
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Dňa 03.02.2009
Zapísala: Viera Gešová
Overovatelia:
Lýdia Kováčová

.....................................

Margita Ondriková

.....................................

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 30.01.2009
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.76/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program
zasadnutia.
K bodu 2.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

U z n e s e n i e č.77/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje:
A/ zapisovateľku zápisnice na dobu neurčitú : Vieru Gešovú
B/ overovatelia zápisnice: Lýdiu Kováčovú a Margitu Ondrikovú
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č.78/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Branislava Ďureja a Vieru Ondrikovú.
K bodu 4.: Zrušenie uznesenia č.75/30/12/2008 o zrušenie uznesenia
č. 60/1/8/2008 voľba hlavného kontrolóra a vzdanie sa hlavného
kontrolóra

U z n e s e n i e č.79/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke:
A/ schvaľuje zrušenie uznesenia č.75/30/12/2008 o zrušení uznesenia
č.60/1/8/2008 voľba hlavného kontrolóra.
B/ berie na vedomie vzdanie sa hlavnej kontrolórky p. Boženy Hudákovej.
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U z n e s e n i e č.80/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
oboznámenie sa dohodami o rozviazaní pracovného pomeru s p.Dušanom
Repákom a sl.Katarínou Ficériovou a zníženie pracovného úväzku upratovačke
p. Zdenke Derďákovej.

U z n e s e n i e č.81/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie oboznámenie
s premiestnením nultého ročníka ZŠ, poštovej výdajne a počítačovej triedy.

U z n e s e n i e č.82/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje použitia súkromného
motorového vozidla na služobné účely.

U z n e s e n i e č.83/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej
so spoločným stavebným úradom v Revúcej.

Lúke

schvaľuje

zmluvy

U z n e s e n i e č.84/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje:
1. zrušenia účtu v Dexia banke a OTP banke.
2. prevod peňazí z účtov v Dexia benke a OTP banke na účet vo VÚB.

U z n e s e n i e č.85/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje:
1. možnosť terminovať 50 % z celkových finančných prostriedkov bežného
účtu na terminovanom vklade
2. zrušenie výpisov po každej jednej transakcii (hromadný výpis za celý
mesiac).
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U z n e s e n i e č.86/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje čerpanie finančných
prostriedkov na projektovú dokumentáciu vo výške 9,958,18 € (300.000,- Sk)
na výstavby vodovodu a kanalizácie.

U z n e s e n i e č.87/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie vymáhanie
pohľadávok voči obci k 31.12.2008 za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatky
za odpad a TKR.

U z n e s e n i e č.88/30/01/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje použitie sály KD pri
skupinovom kultúrnom a športovom využití bez úhrady.

V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 03.02.2009
Zapísala: V. Gešová
Overovatelia:
Želmíra Štefanková

.......................................

Viera Ondriková

.......................................

Ing. Marek Nosko
starosta obce

