Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 29. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 18.11.2009.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera
Ondriková, Branislav Ďurej
Kontrolórka obce - Božena Michalčeková
Prokurátor Okresnej prokuratúry v Revúcej – JUDr. Daniel Prč
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Prejednanie protestu prokurátora číslo Pd 43/09-5
Rôzne
Schválenie uznesenia
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 navrhol doplniť program o jeden bod:
- uzavretie zmluvy s právničkou JUDr. Janou Valachovou.
Starosta obce dal o zmene programu 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 navrhnutí: Margita Ondriková
a Želmíra Štefanková.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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Za overovateľov návrhovej komisie boli navrhnutí : Viera Ondriková
a Branislav Ďurej. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 4.: Prejednanie protestu prokurátora číslo Pd 43/09-5
Starosta obce opätovne informoval poslancov o tom, že na obecný
úrad bol doručený protest prokurátora proti ustanoveniam článkov 3 ods. 4, čl. 6
ods. 2 v spojení s prílohou č.2 a čl. 6 ods. 5 VZN č.1/2009 o slobodnom
prístupe k informáciám schváleného 28.3.2009. Na dnešnom zasadnutí sa preto
zúčastňuje aj prokurátor Okresnej prokuratúry v Revúcej JUDr. Daniel Prč,
ktorý oboznámi a vysvetlí poslancom obecného zastupiteľstva prečo je potrebné
nasledovné články a odseky zrušiť .
JUDr. Daniel Prč – informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na podnet
p. Ficeriovej preskúmal VZN č. 1/2009 o slobodnom prístupe a zistil, že
ustanoveniam článkov 3 ods. 4, čl. 6 ods. 2 v spojení s prílohou č.2 a čl. 6 ods. 5
nie sú v súlade zo zákonom. Preto poslancom obecného zastupiteľstva navrhol,
aby vyhoveli protestu a prijali dodatok k VZN č. 1/2009, kde by boli upravené
články a odseky, ktoré neboli v súlade so zákonom.
Starosta po vypočutí JUDr. Daniela Prča dal hlasovať o schválení protestu.
Hlasovanie : 5 poslancov hlasovalo za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 5.: Uzavretie zmluvy s právničkou JUDr. Janou Valachovou
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že by
bolo potrebné uzavrieť zmluvu s právnikom. Navrhol, že doteraz spolupracoval
s JUDr. Janou Valachovou a bol s ňou veľmi spokojný. Keďže je v jeho
právomoci nakladať so sumou 1 659,70 € bez súhlasu poslancov obecného
zastupiteľstva platil JUDr. Jane Valachovej mesačne 165,97 € za právne služby,
ktoré poskytovala obci . Tento mesiac nastal moment, keď je obec na hranici
1 659,70 € a preto predložil poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu s JUDr.
Janou Valachovou.

-3Starosta ďalej poslancov obecného zastupiteľstva informoval, že v prípade
neschválenia zmluvy JUDr. Janou Valachovou bude potrebné nájsť nového
právnika, ktorý by poskytoval obci právne služby.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh,
1 poslanec sa zdržal.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 6.: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o možnosti podať žiadosť o kamerový systém.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – sa spýtala či bude potrebné schváliť
dodávateľa.
Starosta obce – v tejto chvíli netreba nič len podať žiadosť a čakať.
Starosta obec ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva,
že dňa 29.11.2009 sa uskutoční v Rímskokatolíckom kostole koncert Martina
Babjaka. Cena vstupenky v predpredaji bude 5,- € a priamo pred koncertom 6,€.
K bodu 7.: 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.
K bodu 8.:

Záver

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

-4V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 18.11.2009
Zapísala: Viera Gešová
Overovatelia:
Margita Ondriková

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

Želmíra Štefanková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 18.11.2009
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.155/18/11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmenu
program zasadnutia.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice

U z n e s e n i e č.156/18/11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Margitu Ondrikovú a Želmíru Štefankovú.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č.157/18/11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Vieru Ondrikovú a Branislav Ďureja.
K bodu 4.: Prejednanie protestu prokurátora č. Pd 43/09-5

U z n e s e n i e č.158/18/11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vyhovieť
protestu prokurátora č. Pd 43/09-5 a zaslať výpis uznesenia prokurátorovi JUDr.
Danielovi Prčovi.
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U z n e s e n i e č.159/18/11/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmluvu
s právničkou JUDr. Janou Valachovou, ktorá bude zastupovať obec v právnych
veciach.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 18.11.2009
Zapísala: V. Gešová

Overovatelia:
Margita Ondriková

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

Želmíra Štefanková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

