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Obec Muránska Dlhá Lúka 

Zápisnica 

napísaná z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 6.6.2022 o 16,30 hod. 

 

Prítomní  :  

Starosta obce               :   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva  :  

p.p. Branislav Ďurej, p.p. Želmíra Štefanková,  p.p. Jaromír Kasper 

Hlavná kontrolórka  :   Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka           :   Katarína Ficeriová 

Ospravedlnení         :   p.p.Ing. Ján Jankovič, p.p.Ing. Ladislav Helik 

Ďalší prítomní         :   podľa prezenčnej listiny 

 

Program  :  

1) Otvorenie 

2) Schválenie programu rokovania OZ 

3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4) Schválenie návrhovej komisie 

5) Kontrola prijatých uznesení 

6) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá 

Lúka za rok 2021 

7)  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2021 

8) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka za rok 

2021 

9) Prerokovanie a schválenie Dodatku č.5 k VZN č.1/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce  

10)  Informácie starostu obce 

11)  Diskusia 

12)  Návrh na prijatie uznesenia 

13)  Záver 
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K bodu č. 1  :   Otvorenie 

Prítomných na 25.zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal a zasadnutie viedol starosta obce 

Mgr. Ján Kvetko. 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,  prítomní sú traja 

poslanci OZ, ospravedlnili sa dvaja poslanci OZ : Ing. Ladislav Helik a Ing. Ján Jankovič. 

 

K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce nahlas prečítal návrh programu tak, ako bol uvedený v pozvánke na dnešné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Opýtal sa poslancov, kto  má návrh na doplnenie 

programu. 

Nikto nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu programu. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovali 3 poslanci ( p.B.Ďurej, p.Ž.Štefanková, p.J.Kasper ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že  program rokovania bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 3  :   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil : 

- za zapisovateľku  :  p. Katarínu Ficeriovú 

-  za overovateľov zápisnice  : p.p. Želmíru Štefankovú a p.p. Branislava  Ďureja. 

 

K bodu č. 4  :  Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie  : p.p. Jaromíra Kaspera a p.p. Branislava 

Ďureja. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci  ( p.B.Ďurej, p.Ž.Štefanková, p.J.Kasper ) 

Proti  :  0 
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Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 5  :  Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu prijatých uznesení obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce. 

Uznesenie č. 216/29/3/2022   -    splnené 

Uznesenie č.217/29/3/2022     -   splnené 

Uznesenie č.218/29/3/2022     -   vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 219/29/3/2022    -   splnené 

Uznesenie  č. 220/29/3/2022   -   splnené 

Uznesenie  č. 221/29/3/2022    -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 222/29/3/2022     -   splnené 

 

K bodu č. 6  :  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

Muránska Dlhá Lúka za rok 2021 

 Starosta obce povedal, že stanovisko hlavnej kontrolórky obce bolo zverejnené na úradnej 

tabuli obce a na web stránke obce od 13.5.2022 v zákonom stanovenej dobe t.j. po dobu 15. 

dní. Zároveň bolo elektronicky zaslané poslancom na oboznámenie sa s ním v dostatočnom 

časovom predstihu. Pripomienky k nemu neboli podané žiadne. Starosta obce požiadal hlavnú 

kontrolórku obce, aby oboznámila prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva so 

svojím stanoviskom k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 

- hlavná kontrolórka p. Lýdia Kováčová – prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. Povedala, že stanovisko spracovala na základe 

predloženého návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2021, ďalšími 

podkladmi na spracovanie jej odborného stanoviska boli -  správa o čerpaní rozpočtu 

vypracovaná ekonómkou obecného úradu, výkaz o plnení príjmov a výdavkov, súvaha 

a hlavná kniha.  

Hlavná kontrolórka vo svojom odbornom stanovisku konštatovala, že  záverečný účet bol 

verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní. Obec 

má v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. 

Audit za rok 2021 bol vykonaný. Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložený návrh záverečného 

účtu obce obsahuje všetky povinné náležitosti podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004. 
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Hlavná kontrolórka  na základe uvedeného odporúča obecnému zastupiteľstvu v Muránskej 

Dlhej Lúke uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za 

rok 2021 výrokom  celoročné hospodárenie sa „schvaľuje bez výhrad.“ 

Hlavná kontrolórka podala návrh na uznesenie  : Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra  a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021,  obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021, obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 7.  :  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 

2021 

Starosta obce povedal, že záverečný účet obce za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce v zákonom stanovenej lehote t.j.  po dobu 15 dní a bol elektronicky zaslaný poslancom 

obecného zastupiteľstva, aby sa v dostatočnom predstihu mohli s ním oboznámiť. 

Starosta obce pripomenul, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce buď 

výrokom „ bez výhrad “, alebo „ s výhradami „. Ak bude záverečný účet schválený 

s výhradami obecné zastupiteľstvo je povinné prijať aj opatrenie na odstránenie nedostatkov. 

Starosta obce požiadal ekonómku p. Machavovú, aby prítomných vecne a jasne oboznámila 

s návrhom záverečného účtu obce za rok 2021.  

Ekonómka obce p. Machavová – prečítala podrobnú správu, konštatovala, že hospodárenie 

obce sa v roku 2021 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021, ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom schválený dňa 10.12.2020, uznesením číslo 150/10/12/2020. Rozpočet bol 

zmenený dvakrát. Prvá zmena bola schválená dňa 12.8.2021, uznesením číslo 183/12/8/2021-  

bolo schválené rozpočtové opatrenie č.1. Druhá zmena bola schválená 13.12.2021 uznesením 

č.201/13/12/2021 – rozpočtové opatrenie č.2. 

Rozpočet v roku 2021 bol schválený nasledovne : 

Príjmy celkom  934684 eur , z toho bežné príjmy  845598 eur, kapitálové príjmy 4000 eur 

a finančné príjmy 85086 eur. 

Výdavky celkom 934684 eur, z toho bežné výdavky 845463 eur, kapitálové výdavky 89221 

eur a finančné výdavky 0 eur. 

Ďalej podala podrobný rozbor  skutočných príjmov a výdavkov za rok 2021. 

Správa tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce doplnil správu p. Machavovej -  vysvetlil,  že neboli čerpané zdroje v rámci 

kapitálových výdavkov určené na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Tiež neboli čerpané 

finančné prostriedky na  kotolňu. V obidvoch projektoch sme boli úspešní, prebehli všetky 
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procesy, sú uzavreté zmluvy, ktoré sú aj zverejnené, ale vzhľadom na celkovú komplikovanú 

situáciu je to zatiaľ bez výsledku. 

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k predloženej 

správe. 

Nikto z poslancov nemal pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie  návrhu záverečného účtu s výrokom bez výhrad. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci   ( p.B.Ďurej, p.Ž.Štefanková, p.J.Kasper ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2021 bol jednomyseľne schválený 

bez výhrad. 

 

K bodu č. 8.  :  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá 

Lúka za rok 2021 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce p. Lýdiu Kováčovú, aby oboznámila 

prítomných so správou o kontrolnej činnosti. 

Hlavná kontrolórka Lýdia Kováčová prečítala prítomným správu o kontrolnej činnosti. 

Predložila návrh na uznesenie  : obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

Dôvodová správa  - v zmysle § 18, ods.1, písmena e zákona SNR 369/1990 Z.z. je 

povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti. 

Povedala, že v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením 

č. 151/10/12/2020 zo dňa 10.12.2020.  

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti 

hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami 

obce. Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania 

sťažností, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, 

kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu interných predpisov a kontrolu 

plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

Hlavná kontrolórka konštatovala, že  kontrolnou činnosťou neboli zistené nedostatky. 
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Správa hlavnej kontrolórky tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 9  :  Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

Starosta obce povedal, že dôvodom na vypracovanie dodatku č. 5 je navýšenie ceny stravnej 

jednotky od 1.5.2022. Návrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle §6 

zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. 

Poslancom bol doručený v dostatočnom časovom predstihu na oboznámenie sa s ním. 

Starosta obce dodatok nahlas prečítal. Návrh dodatku sa týka úpravy výšky náhrady pre  

zamestnancov obce nasledovne :  zamestnávateľ hradí v zmysle zákonníka práce sumu vo 

výške 55 % z minimálnej ceny stravného lístka t.j. 2,09 eura, príspevok zo sociálneho fondu 

je 0,78 eura  a zamestnanec platí  0,93 eura. Na základe Opatrenia ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny číslo  116/2002 o sumách stravného sa od 1.5.2022 zmenili sumy 

stravného, preto je potrebné upraviť platby.  Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

v zákonom stanovenej lehote. Po schválení bude dodatok znovu zverejnený na úradnej tabuli 

obce a po 15 dňoch od zverejnenia nadobudne účinnosť. 

Starosta obce požiadal poslancov, ak majú pripomienky k tomuto dodatku, aby sa vyjadrili. 

Nikto z poslancov nemal pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie dodatku č.5 k VZN č. 1/2019 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali  3 poslanci  ( p.B.Ďurej, p.Ž.Štefanková, p.J.Kasper ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne  schválený. 

 

K bodu č.10  :  Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval o : 

- ukončení prác na Dieliku – sú urobené lavičky, vstupná brána a  plánuje sa vybudovanie 

prepojenia s chodníkom na vyhliadkové miesto. 

- po žiadosti, ktorú predložil  na banskobystrický samosprávny kraj boli upravené asfaltové 

plochy na  autobusových zastávkach v obci. Tieto parcely nie sú vo vlastníctve obce, preto 

bola podaná žiadosť o ich úpravu. 
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- od 1.mája bolo znovu otvorené multifunkčné ihrisko pod dohľadom správcu. Starosta obce 

povedal, že je presvedčený o tom, že toto rozhodnutie je správne, aby na ihrisku bol správca, 

pretože pri voľnom prístupe dochádza k devastovaniu tohto majetku. 

- za rok 2021 je už  vykonaný audit. Audítor vo svojej správe konštatoval, že  hospodárenie 

obce je v zmysle zákona. 

- je už vypracovaná zámenná zmluva s banskobystrickým samosprávnym krajom a obcou 

kvôli výstavbe chodníka. Po schválení zámeny bola spracovaná žiadosť o zámenu pozemkov 

a poslaná na banskobystrický samosprávny kraj spolu s uznesením obecného zastupiteľstva. 

Dňa 5.5.2022 zastupiteľstvo banskobystrického samosprávneho kraja schválilo túto zámenu. 

Bola už doručená aj zmluva, ktorú je potrebné podpísať. Po podpise nasleduje návrh na vklad 

do katastra, ktorý bude zabezpečovať a financovať banskobystrický samosprávny kraj. 

- k 31.5.2022 bola ukončená inventarizácia majetku obce so stavom k 31.12.2021, po 

viacerých rokoch je tak majetok riadne označený a riadne evidovaný. 

- od konca apríla sa podarilo zorganizovať niekoľko akcií ako postavenie mája, na Dieliku sa 

uskutočnila májová vatra, uskutočnila sa oslava dňa matiek. Starosta obce poďakoval 

riaditeľke materskej školy p. Hudákovej a učiteľke materskej školy p. Krštieňovej za to že 

pripravili program na deň matiek. 

Starosta obce  povedal, že v pláne má ešte zorganizovanie aj iných akcií,  napr. futbalový 

turnaj. 

- Ďalej informoval o tom, že bol naplánovaný deň detí v sobotu 4.5.2022, ale z dôvodu 

nepriaznivého počasia bol zrušený a preložený na 7.6.2022 na poobedňajšie hodiny. 

 

K bodu č.11  -  Diskusia 

Starosta obce vyzval prítomných , aby sa prihlásili do diskusie. 

- p. poslanec Jaromír Kasper  povedal,  že bol členom  inventarizačnej komisie v materskej 

škole, v majetku majú tlačiareň, ktorá im bola darovaná, ale nepoužívajú ju pretože je do nej 

drahý toner. Riaditeľka materskej školy p. Hudáková ho preto požiadala, aby tlmočil 

starostovi obce požiadavku na zakúpenie tlačiarne s lacnejšou prevádzkou. Taktiež požiadala 

o odstránenie prístrešku pri hospodárskej budove v zadnej časti dvora, lebo ohrozuje 

bezpečnosť detí. 

- starosta obce povedal, že tlačiareň dá posúdiť správcovi siete p. Senkovi a bude sa to riešiť. 

Prístrešok je už zrušený, p. Hudáková ho o tomto informovala, takže  sa to riešilo ihneď. 

Starosta obce vyzval na ďalšie príspevky do diskusie. 

Nikto sa neprihlásil. 

Starosta obce preto  diskusiu ukončil. 
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K bodu č.12  -   Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu , aby predniesla návrh na uznesenie. 

Návrh nahlas prečítal p. poslanec Branislav Ďurej. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie Uznesení z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci   ( p.B.Ďurej, p.Ž.Štefanková, p.J.Kasper ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 13  -  Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 25. 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 6.6.2022 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice  : 

Želmíra Štefanková                ---------------------------- 

Branislav Ďurej                      ---------------------------- 

 

                                                                                                     Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                        starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

 

z  25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa 6.6.2022. 

 

 

 K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

Uznesenie č. 223/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 25.rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 
 

 

K bodu č. 4  :  Schválenie návrhovej komisie 

Uznesenie č. 224/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov návrhovej komisie p.p. 

Jaromíra Kaspera, p.p. Branislava Ďureja 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 5  :  Kontrola prijatých uznesení 

Uznesenie č.225/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie uznesení z 24. 

rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.3.2022 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

K bodu č. 6  :  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

Muránska Dlhá Lúka za rok 2021 

Uznesenie č. 226/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke : 

a/  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce 

Muránska Dlhá Lúka za rok 2021 

b/    berie na vedomie správu audítora za rok 2021 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 7  :  Schválenie návrhu záverečného účtu obce Muránska Dlhá Lúka za rok 

2021 

Uznesenie č. 227/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje záverečný účet obce Muránska 

Dlhá Lúka za rok 2021 bez výhrad. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č.8  :  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá 

Lúka za rok 2021 

Uznesenie č. 228/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2021. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 9  :  Prerokovanie a schválenie Dodatku č.5 k VZN č.1/2019 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

Uznesenie č. 229/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje dodatok č. 5 k VZN č.1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

K bodu č. 10  :  Informácie starostu obce 

Uznesenie č.230/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie starostu obce. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č.12  :  Návrh na prijatie uznesenia 

Uznesenie č.231/6/6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení z 25. rokovania 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 6.6.2022 

Zapísala :  Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Želmíra Štefanková                     ---------------------------- 

Branislav Ďurej                            --------------------------- 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                              starosta obce 
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