Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke,
ktoré sa konalo dňa 20.4.2010.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Viera Ondriková, Branislav Ďurej, Margita
Ondriková
Ospravedlnené - Lýdia Kováčová, Božena Michalčeková
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie prijatých uznesení
Schválenie kúpnopredajnej zmluvy - Jaroslav a Monika Bobkovci
Schválenie nájomnej zmluvy ŽSR – parkovisko pri cintoríne
Schválenie povodňového plánu obce
Schválenie protipožiarnych preventívnych kontrol a zoznamu
členov DHZ
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. 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 tri body:
- schválenie kúpnopredajnej zmluvy - p. Hurák
- schválenie dodatku k VZN č. 1/2010,
- zrušenie uznesenia č. 115/28/3/2009.
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-2K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Viera Ondriková a
Branislav Ďurej
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Margita Ondriková
a Želmíra Štefanková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 4.:

Plnenie uznesení

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.2.2010 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:
Uznesenie č. 182/19/2/2010 - splnené
č. 183/19/2/2010 - splnené
č. 184/19/2/2010 - splnené
č. 185/19/2/2010 - splnené
č. 186/19/2/2010 - splnené
č. 187/19/2/2010 - splnené
č. 188/19/2/2010 - splnené
č. 189/19/2/2010 - splnené
č. 190/19/2/2010 - splnené

K bodu 5.: Schválenie kúpnopredajnej zmluvy - Jaroslav a Monika Bobkovci
Starosta obce predložil na schválenie návrh kúpnopredajnej zmluvy
(príloha č. 1) na odkúpenie pozemku od Jaroslava a Moniky Bobkovcov pre
potreby obce na výstavbu kanalizácie vo výmere 141 m2 v cene 1,66 € za 1 m2
a teda v celkovej sume za parcelu 234,06 €.

-3Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 6.: Schválenie nájomnej zmluvy - ŽSR parkovisko pri cintoríne
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh
nájomnej zmluvy medzi ŽSR a obcou ohľadne prenájmu pozemku pre potreby
parkoviska pri cintoríne. Starosta prítomných informoval, že zatiaľ sa musí táto
situácia riešiť nájmom, ale v budúcnosti sa budeme usilovať o odkúpenie tejto
parcely. ŽSR v zmluve navrhuje za prenájom pozemku sumu 265,55 €.
Vzhľadom na to, že túto parcelu ŽSR vôbec neužívala starosta obce chce
o znížení nájmu ešte rokovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s nájomnou zmluvou v tomto znení
a s požadovanou sumou, ale v prípade zníženia nájmu by uvítali.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7.: Schválenie povodňového plánu záchranných prác obce
Povodňový plán záchranných prác obce bol spracovaný v r. 2009.
Starosta obce s ním oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva ako
i prítomných podľa jednotlivých bodov. Poslanci voči povodňovému plánu
záchranných prác obce nemali žiadne námietky.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

K bodu 8.: Schválenie protipožiarnych preventívnych kontrol a zoznamu
jej členov DHZ
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
podľa zákona č. 314/2001 je potrebné v obci vykonať protipožiarne preventívne

-4prehliadky. Poslancom obecného zastupiteľstva predložil na schválenie menný
zoznam členov DHZ, ktorý budú tieto prehliadky vykonávať ako aj zoznam
rodinných domov kde sa budú protipožiarne kontroly vykonávať.
Poslanci s prevedením protipožiarnych kontrol ako aj s menným zoznamom
členov vykonávajúcich prehliadku súhlasili.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 9.: Schválenie kúpnopredajnej zmluvy - p. Hurák
Starosta obce predložil na schválenie návrh kúpnopredajnej zmluvy
(príloha č. 2) na odkúpenie pozemku od p. Huráka v katastri mesta Revúca pre
potreby obce na výstavbu kanalizácie vo výmere 406 m2 v cene 1,49 € za 1 m2
a teda v celkovej sume za parcelu 604,94 €.
Zmluva nadobudne právoplatnosť iba v prípade získania - nadobudnutia dotácie
s prostriedkov EÚ na výstavbu kanalizácie.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10.: Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je
potrebné prijať dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni. V návrhu dodatku č. 1 VZN č. 1/2010 je
v článku 2 bode 3 určené, že úhrada 1,50 € za stravné v školskej jedálni sa týka
aj ťažko zdravotne postihnutých občanov našej obce.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 11.: Zrušenie uznesenia č. 115/28/3/2009
Starosta obce po prerokovaní s poslancami obecného zastupiteľstva
navrhol zrušiť uznesenie č. 115/28/3/2009, ktorým sa schválilo všeobecne
záväzné nariadenie o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č.
211/2000 Z.z.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ako
i všetkých prítomných, že :
1. obci neboli schválené finančné prostriedky na zavedenie kamerového
systému v obci,
2. hľadá vhodné priestory na umiestnenie vlajkových stožiarov.
Ing. Smereková vzniesla dotaz, ako sa bude riešiť situácia s odvodňovacom
rigole pri rodinnom dome p. Gašpara. Starosta obce jej odpovedal, že o situácii
vie, ale je to veľmi zložitá vec a nie je možné v tejto chvíli vyriešiť.
p. Jankovič sa spýtal ako je to s vymáhaním a platením dane z nehnuteľnosti od
p. Vrtiša. Starosta obce odpovedal, že na tento dotaz bude odpovedať na
najbližšom zastupiteľstve.
K bodu 13.: Schválenie uznesenia
Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať.
K bodu 14.: Záver
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 20.4.2010
Zapísala: Bc. Viera Ondriková
Overovatelia:
Viera Ondriková

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

Branislav Ďurej

.......................................
Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 20.4.2010
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.191/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnenie
programu zasadnutia.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice

U z n e s e n i e č. 192/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Viera Ondriková a Branislav Ďurej.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č. 193/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Margita Ondriková a Želmíra Štefanková.
K bodu 4.: Plnenie uznesení

U z n e s e n i e č. 194/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie uznesení prijatých na 32. mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného 19.2.2010.
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U z n e s e n i e č. 195/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
kúpnopredajnú zmluvu o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti uzatvorenej
medzi Jaroslavom a Monikou Bobkovcami a Obcou Muránska Dlhá Lúka v k.ú.
Muránska Dlhá Lúka, parcela registra E.č. 2140/3, ostatné plochy o výmere 141
m2, za kúpnu cenu 234,06 € čiže 1,66 €/1 m2.
K bodu 6.: Schválenie nájomnej zmluvy - ŽSR parkovisko pri cintoríne

U z n e s e n i e č. 196/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmluvu
o nájme pozemku uzavretú medzi Železnicami SR a Obcou Muránska Dlhá
Lúka pre účely parkoviska na cintoríne.
K bodu 7.: Schválenie protipovodňového plánu obce

U z n e s e n i e č. 197/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo
protipovodňový plán obce.

v Muránskej

Dlhej

Lúke

schvaľuje

K bodu 8.: Schválenie protipožiarnych preventívnych kontrol a zoznamu
členov DHZ

U z n e s e n i e č. 198/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke
A/ schvaľuje zoznam rodinných domov k výkonu štátneho požiarneho dozoru
vo vymedzenom rozsahu a plán protipožiarnych preventívnych kontrol,
B/ odporúča preventivárovi obce v stanovenom termíne vykonať protipožiarne
kontroly v súlade s plánom preventívnych protipožiarnych kontrol vo vybraných
subjektoch.
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U z n e s e n i e č. 199/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
kúpnopredajnú zmluvu o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti uzatvorenej
medzi Vojtechom Hurákom a Obcou Muránska Dlhá Lúka v k.ú. Revúca,
parcela registra E.č.1678, trvalé trávne porasty o výmere 406 m2, za kúpnu
cenu 604,94 € čiže 1,49 €/1 m2.
K bodu 10.: Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010

U z n e s e n i e č. 200/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni.
K bodu 11.: Zrušenie uznesenia č. 115/28/3/2009

U z n e s e n i e č. 201/20/4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 115/28/3/2009, ktorým sa schválilo všeobecne záväzné
nariadenie o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000
Z.z.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 20.4.2010
Zapísala: Bc.V. Ondriková
Overovatelia:
Viera Ondriková

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

Branislav Ďurej

......................................
Ing. Marek Nosko
starosta obce

