Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke,
ktoré sa konalo dňa 21.6.2010.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Viera Ondriková, Branislav Ďurej, Margita
Ondriková, Lýdia Kováčová
Ospravedlnené - Božena Michalčeková
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie prijatých uznesení
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Prejednanie správy z vykonanej kontroly a stanoviska k
záverečnému účtu hlavného kontrolóra obce
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2009
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. 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 dva body:
- schválenie VZN 3/20010 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ
- schválenie spoluúčasti na rekonštrukcii OcÚ.
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-2K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Margita Ondriková
a Lýdia Kováčová.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Viera Ondriková a Želmíra
Štefanková.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 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. 191/20/4/2010 - splnené
č. 192/20/4/2010 - splnené
č. 193/20/4/2010 - splnené
č. 194/20/4/2010 - splnené
č. 195/20/4/2010 - splnené
č. 196/20/4/2010 - v plnení
č. 197/20/4/2010 - splnené
č. 198/20/4/2010 - splnené
č. 199/20/4/2010 - v plnení
č. 200/20/4/2010 - splnené
č. 201/20/4/2010 - splnené
K bodu 5.: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta obce prečítal a následne predložil k nahliadnutiu
poslancom obecného zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

-3Obce Muránska Dlhá Lúka na rok 2010. Poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce dal o pláne kontrolnej činnosti hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 6.: Prejednanie správy z vykonanej kontroly a stanoviska
k záverečnému účtu hlavného kontrolóra obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
kontrolórka obce predložila v písomnej forme správu o kontrolnej činnosti za
rok 2009. Správu predložil starosta obce prečítal a následne predložil k
nahliadnutiu poslancom obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so Správou hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce, ktorú doručila obecnému zastupiteľstvu
hlavná kontrolórka obce p. Božena Michalčeková kontrolórka obce. Hlavná
kontrolórka obce vo svojej správe schvaľuje celoročné hospodárenie obce
Muránska Dlhá Lúka za rok 2009 bez výhrad.
Starosta obce dal hlasovať o schválení správy o kontrolnej činnosti a
o stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2009
Výkazy o plnení rozpočtu obce a o hospodárení v prevádzkach obce
boli poslancom doručené vopred pred zasadnutím, aby sa mohli s hospodárením
obce dostatočne oboznámiť.
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili svoje
pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2009.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-4K bodu 8.: Schválenie VZN 3/20010 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v
MŠ
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je
potrebné schváliť VZN o výške príspevku za pobyt dieťa v materskej škole. Ako
starosta ďalej povedal poslancom obecného zastupiteľstva doteraz bol príspevok
na pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 1,66 €, ale túto sumu by bolo
potrebné zvýšiť.
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili svoje
pripomienky k uvedenému návrhu.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 9.: Schválenie spoluúčasti na rekonštrukcii OcÚ
Starosta obce pripomenul poslancov obecného zastupiteľstva, že na
28. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené započatie prác na
rekonštrukcii budovy obecného úradu ako aj to, že i na predošlých zasadnutiach
im hovoril, že obec bude musieť financovať rekonštrukciu obecného úradu a to
výmenu okien a zateplenie fasády v časti kde sa nachádza školská jedáleň
a kuchyňa, keďže túto časť nám PPA vyhodnotila ako podnikateľskú činnosť.
Poslancov obecného zastupiteľstva ďalej informoval o tom, že nám bola
preplatená prvá faktúra, takže môžeme splatiť banke jeden z úverov.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – sa spýtala aká je pokuta za predčasné splatenie
úveru.
Starosta obce - odpovedal, že žiadna.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10.: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ako
i všetkých prítomných, o :
1. zmenách v zákone č. 369/1990 o obecnom zriadení a to hlavne v §11,
§12, § 30d

-52. verejnom obstarávaní, ktoré sa týkalo výberu dodávateľa na podkladovú
vrstvu multifunkčného ihriska, ako starosta ďalej informoval poslancov
obecného zastupiteľstva najlepšiu ponuku dal SPOJSTAV s.r.o.
K bodu 11.: Schválenie uznesenia
Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať.
K bodu 12.: Záver
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 21.6.2010
Zapísala: Mgr. Viera Ondriková
Overovatelia:
Margita Ondriková

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

Lýdia Kováčová

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

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 21.6.2010
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č. 202/21/6/2010
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. 203/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Margitu Ondriková a Lýdiu Kováčovú.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č. 204/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Viera Ondriková a Želmíra Štefanková.
K bodu 4.: Plnenie uznesení

U z n e s e n i e č. 205/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie uznesení prijatých na 33. mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného 20.4.2010.

-2K bodu 5.: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

U z n e s e n i e č. 206/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
K bodu 6.: Prejednanie správy z vykonanej kontroly a stanoviska
k záverečnému účtu hlavného kontrolóra obce

U z n e s e n i e č. 207/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, v zmysle § 18 zákona č. 369/1990
Zb. v obci Muránska Dlhá Lúka za rok 2009 a o stanovisku hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok 2009.
K bodu 7.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2009

U z n e s e n i e č. 208/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
celoročné hospodárenie a teda záverečný účet na rok 2009 bez výhrad .
K bodu 8.: Schválenie VZN 3/20010 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v
MŠ

U z n e s e n i e č. 209/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje VZN č.
3/2010 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole.
K bodu 9.: Schválenie spoluúčasti na rekonštrukcii OcÚ

U z n e s e n i e č. 210/21/6/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
spoluúčasť na rekonštrukcii obecného úradu vo výške do 15 326,60 € bez DPH.

-3V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 21.6.2010
Zapísala: Mgr.V. Ondriková
Overovatelia:
Margita Ondriková

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

Lýdia Kováčová

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

