Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 35. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 6.8.2010.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Viera Ondriková, Branislav Ďurej, Margita
Ondriková, Lýdia Kováčová
Ospravedlnené - Božena Michalčeková
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie prijatých uznesení
Schválenie preklenovacieho úveru
Vzatie na vedomie vzdanie sa hlavnej kontrolórky obce a určenie
podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce
7. Voľby do orgánov samosprávy obce:
a/ schválenie volebného obvodu
b/ schválenie počtu poslancov pre nasledujúce volebné obdobie
8. Schválenie úpravy rokovacie poriadku OZ
9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie
10. Informácie o konaní koncertu M. Babiaka so súrodencami
11. Schválenie uznesenia
12. 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:
- v bode 5 Programu o : - úpravu uznesenia č. 186/19/2/2010 v bode B/.
- v bode 9 Programu o : - kompetencie starostu obce.
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.

-2Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Branislav Ďurej a Viera
Ondriková.
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 : Želmíra Štefanková 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.:

Plnenie uznesení

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.6.2010 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:
Uznesenie č. 202/21/6/2010 - splnené
č. 203/21/6/2010 - splnené
č. 204/21/6/2010 - splnené
č. 205/21/6/2010 - splnené
č. 206/21/6/2010 - splnené
č. 207/21/6/2010 - splnené
č. 208/21/6/2010 - splnené
č. 209/21/6/2010 - splnené
č. 210/21/6/2010 - splnené
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Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh
od DEXIA banky na preklenovací úver, ktorý by si obec zobrala na výstavbu
cesty na cintorín a mostu pred Simana.
Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti
vrátenia 14 % DPH zo stany štátu, ktoré nám bude účtovať dodávateľ prác.
Starosta obce dal hlasovať o preklenovacom úvere vo výške 133 524,22 EUR.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 6.: Vzatie na vedomie vzdanie sa hlavnej kontrolórky obce a určenie
podmienok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
kontrolórka obce p. Božena Michalčeková podala písomnú výpoveď zo
zdravotných dôvodov.
Starosta obce ďalej oboznámil poslancov, že kontrolórke obce plynie
dvojmesačná výpovedná doba. Z tohto dôvodu predložil poslancom návrh na
podmienky výberového konania na nového hlavného kontrolóra obce (príloha
č.1).
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podmienkami výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra obce a uznieslo sa na termíne podania prihlášok na :
20.9.2010 a termíne konania voľby na : 17.10.2010
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7.: Voľby do orgánov samosprávy obce:
a/ schválenie volebného obvodu
b/ schválenie počtu poslancov pre nasledujúce volebné obdobie
Starosta obce v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení
vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na určení počtu volebných obvodov
obce ako aj počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 20102014.
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obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 8.: Schválenie úpravy rokovacieho poriadku
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné podľa §
30d do 30.9.2010 schváliť úpravu rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva. Návrh na úpravu rokovacieho poriadku bol poslancom
predložený v písomnej forme v predstihu (príloha č.2).
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh na úpravu rokovacieho
poriadku a prijali ho bez výhrad.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 9.: Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že
podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i, je
potrebné určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu.
Poslanci obecného zastupiteľstva učili rozsah výkonu funkcie starostu obce na
plný úväzok na celé funkčné obdobie a jeho kompetencie (príloha č.3).
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10.: Informácie o konaní koncertu M. Babjaka so súrodencami
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ako
i všetkých prítomných o príprave koncertu M. Babjaka so súrodencami v našej
obci, ktorý sa bude konať 22.8.2010 na kútoch.
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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 6.8.2010
Zapísala: Mgr. Viera Ondriková
Overovatelia:
Branislav Ďurej

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

Viera Ondriková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 6.8.2010
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č. 211/6/8/2010
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. 212/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Branislav Ďurej a Viera Ondriková.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č. 213/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Želmíra Štefanková a Margita Ondriková.
K bodu 4.: Plnenie uznesení

U z n e s e n i e č. 214/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie uznesení prijatých na 34. mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného 21.6.2010.
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U z n e s e n i e č. 215/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
A/ úpravu uznesenia č. 186/19/2/2010 v bode B/ nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje prijatie úveru
v DEXIA banke vo výške 91 000,- € a vystavenie blankozmenky.
B/ prijatie úveru vo výške 133 524,22,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky
Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Oprava cesty k cintorínu a oprava mosta
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou refundácie.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista
blankozmenky na rad za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý
terminovaný úver.
K bodu 6.: Vzatie na vedomie hlavnej kontrolórky obce a určenie podmienok
výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

U z n e s e n i e č. 216/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke
A/ berie na vedomie vzdanie sa hlavnej kontrolórky p. Boženy Michalčekovej,
B/ schvaľuje podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce Muránska Dlhá Lúka.
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U z n e s e n i e č. 217/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
A/ pre nové volebné obdobie počet 5 volených poslancov Obecného
zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke,
B/ v súlade s § 11 ods. 3, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3, zák. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010, že
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva tvorí obec Muránska Dlhá
Lúka jeden viacmandátový volebný obvod a pre voľbu starostu obce
tvorí obec Muránska Dlhá Lúka jeden jednomandátový volebný obvod.
K bodu 8.: Schválenie úpravy rokovacieho poriadku

U z n e s e n i e č. 218/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje úpravu
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
K bodu 9.: Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie

U z n e s e n i e č. 219/6/8/2010
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozsah
výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie
a kompetencie starostu obce.

-4V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 6.8.2010
Zapísala: Mgr. V. Ondriková
Overovatelia:
Branislav Ďurej

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

Viera Ondriková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

