
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 36. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej 
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa  27.10.2010. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Viera Ondriková, Branislav  Ďurej, Margita 
Ondriková, Lýdia Kováčová 
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková   
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Voľba overovateľov zápisnice 
                3.  Voľba návrhovej komisie 
                4.  Plnenie prijatých uznesení 
                5.  Predloženie čerpania rozpočtu obce k 30.6.2010 
                6.  Určenie výšky prémií starostu obce pre rok 2010 
                7.  Návrh výšky prémií starostovi obce pre volebné obdobie 2010- 
                     2014 
                8.  Poďakovanie poslancom OZ za spoluprácu v uplynulom volebnom  
                     období 
                9.  Schválenie uznesenia              
              10.  Záver 
  
                  

J e d n a n i e 
 
 

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: 
-  Informovanie poslancov OZ o stiahnutí výpovede hlavnej  kontrolórky  
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vypustiť z rokovania bod 7. a namiesto 
neho dať starostom navrhovaný bod. 
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 
Hlasovanie: 5 poslanci  hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 2.:  Voľba overovateľov zápisnice 
 

          Za overovateľov zápisnice 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 3.:  Voľba návrhovej komisie 
                   
                   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Branislav Ďurej 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 6.8.2010 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:     
 
Uznesenie  č. 211/6/8/2010 - splnené 
                    č. 212/6/8/2010 - splnené 
          č. 213/6/8/2010 - splnené 
  č. 214/6/8/2010 - splnené 
  č. 215/6/8/2010 - splnené 
  č. 216/6/8/2010 - nesplnené 
  č. 217/6/8/2010 - splnené 
  č. 218/6/8/2010 - splnené 
  č. 219/6/8/2010 – splnené 
 
 
   
K bodu 5.:  Predloženie čerpania rozpočtu obce k 31.6.2010 
 
                  Poslancom bolo vopred v písomnej podobe predložené plnenie 
čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2010. 
Celkové čerpanie rozpočtu v celých eurách k uvedenému termínu je 
nasledujúce: 
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   Schválený rozpočet                      Skutočnosť     
  
Príjmy                                                    311 736                                    163 527 
Výdavky   bežné                                    303 394                                    155 937 
Výdavky kapitálové                                  8 342                                     132 619 
 
 
Starosta obce pripomenul, že ako si poslanci mohli všimnúť  kapitálové výdavky 
boli síce schválené len 8 342,- €, ale čerpanie na tento rok máme 132 619,- €, no  
to len z dôvodu realizácie projektov, po ktorých dokončení sa táto položka zníži.  
Poslankyňa Želmíra Štefanková – sa opýtala na položku  Daň za psa – schválenú 
máme sumu 449,- €, ale čerpanie je len 396,- €. 
Starosta  - odpovedal, že sa ešte nevybrali všetky dane za psa , ale už sa zasielali 
upomienky majiteľom  psov. 
Poslankyňa Želmíra Štefanková – sa ďalej opýtala na položky  10.4.0.5., 10.7.0., 
10.7.0.1. 
Ekonómka obce  - odpovedala, že to sú rodinné prídavky, dotácie na stravu 
a pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktoré poukazuje ÚPSVa R v Revúcej na 
účet obce a obec ako osobitný príjemca  následne vydá rodičom  napríklad 
poukážky na nákup  potravín.  
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému čerpaniu plneniu rozpočtu  ďalej nemalo 
žiadne pripomienky a zobralo predložené plnenie rozpočtu na vedomie. 
 
              
K bodu 6.:  Určenie výšky prémií starostu obce pre rok 2010 
 
  Starosta obce požiadal svoju zástupkyňu  p. Želmíru Štefankovú, 
aby tento bod schôdze viedla ona.   
Zástupkyňa starostu navrhla, aby  prémie  pre starostu na rok 2010 boli vo výške 
30 %.  
Poslanec Branislav Ďurej  - povedal, že podľa jeho mienenia prémie nie sú 
nárokovateľná časť a tento rok by starostovi nedal prémie. 
Starosta obce  - povedal, že to je jeho mienka a pripomenul mu, že práve on 
minulý rok povedal, že prémie starostovi môže navrhnúť vo výške od 0 % do 50 
%. Ďalej sa ho opýtal, či si ich podľa jeho mienky naozaj nezaslúži i keď prácu 
za ním naozaj vidno. 
Zástupkyňu starostu  obce dala hlasovať, aby  prémie  pre starostu na rok 2010 
boli vo výške 30 %.  
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh, 
       1 poslanec hlasoval proti návrhu. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
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K bodu 7.: Informovanie poslancov OZ o stiahnutí výpovede hlavnej  
                    kontrolórky  
  
           Starosta obce  informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že 
hlavná kontrolórka obce p. Božena Michalčeková stiahla v dvojmesačnej 
výpovednej lehote svoju výpoveď a i naďalej bude vykonávať svoju funkciu.  
Poslanci obecného zastupiteľstva to zobrali na vedomie.  
 
 
K bodu 8.:   Poďakovanie poslancom OZ za spoluprácu v uplynulom volebnom  
                    období 
 
  Starosta obce poďakoval poslancov obecného zastupiteľstva za 
spoluprácu  v uplynulom volebnom období. Zdôraznil, že bez ich spolupráce by 
sa  nemohli realizovať  projekty, vďaka ktorým sa obec zveľadila. Ako ďalej 
uviedol prvý uver má obec splatený  a práve v týchto dňoch  štát vyzýva obce, 
ktoré mali projekty, aby si podali žiadosť o vrátenie DPH. Čiže pre našu obec to 
znamená v konečnom dôsledku len 5 % spolufinancovanie  na projekte a  
v priebehu mesiaca by nám štát mal vrátiť 14 % DPH. 
Poslankyňa Želmíra Štefanková – za všetkých poslancov poďakovala občanom. 
Zdôraznila, že pre obec sa snažili robiť všetko čo najlepšie, i keď si  uvedomuje, 
že nesplnili všetky očakávania, ale nakoniec všetky sa ani nedali splniť. 
Starosta obce – poďakoval  p. Želmíre Štefankovej. 
 
 
K bodu 9.:  Schválenie uznesenia 
 
  Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
 
 
K bodu 10.: Záver   
   
  Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
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V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 27.10.2010 
Zapísala: Mgr. Viera Ondriková 
 
 
Overovatelia: 
 
Lýdia Kováčová                            ....................................... 
 
Margita Ondriková                        ....................................... 
 
 
 
                                                                                             

 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 
konalo dňa 27.10.2010 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č. 220/27/10/2010 

 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje úpravu a 
doplnenie programu zasadnutia. 
 
K bodu 2.:  Voľba  overovateľov zápisnice  
                  
                  U z n e s e n i e   č. 221/27/10/2010 
  

         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice:  Lýdiu Kováčovú a Margitu Ondriková.  

 
 K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
 
                   U z n e s e n i e   č. 222/27/10/2010 
               
                 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Branislav Ďurej a Želmíra Štefanková. 
 
K bodu 4.:  Plnenie uznesení 
 
                   U z n e s e n i e   č. 223/27/10/2010 
 
                    Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

plnenie uznesení prijatých na 35. mimoriadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva konaného 6.8.2010. 
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K bodu 5.:  Predloženie čerpania rozpočtu obce k 31.6.2010 
 
   U z n e s e n i e   č. 224/27/10/2010 
 
                   Obecné   zastupiteľstvo  v   Muránskej   Dlhej   Lúke   berie na 

vedomie  čerpanie  (plnenie) rozpočtu obce za I. polrok  2010. 
 
 

 
K bodu 6.:  Určenie výšky prémií starostu obce pre rok 2010 
 
                   U z n e s e n i e   č. 225/27/10/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje   určenie 
výšky  prémií starostu obce na celý rok 2010 vo výške 30 %. 
 
 
 
K bodu 7.:  Informovanie poslancov OZ o stiahnutí výpovede hlavnej  
                    kontrolórky  
 
                  U z n e s e n i e   č. 226/27/10/2010 

                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

stiahnutie výpovede hlavnej kontrolórky obce  p. Boženy Michalčekovej. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 27.10.2010 
Zapísala: Mgr. V. Ondriková 
 
Overovatelia: 
 
Lýdia Kováčová                            ....................................... 
 
Margita Ondriková                        ....................................... 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                     starosta obce 
 


