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Obec Muránska Dlhá Lúka 

Zápisnica 

napísaná z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 

dňa 12.8.2021 o 16.30 hod. 

 

 

Prítomní :  

Starosta obce :                                                     Mgr. Ján Kvetko 

Poslanci obecného zastupiteľstva :                  Ing. Ján Jankovič – zástupca starostu obce 

p.p. Ing. Ladislav Helik, p.p. Želmíra Štefanková, p.p. Branislav Ďurej 

 

Ospravedlnený                                :                 p.p. Jaromír Kasper     

 

Hlavná kontrolórka obce               :                  p. Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka                                  :                  p. Katarína Ficeriová 

 

 

Občania podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Program :   

 

1,  Otvorenie 

2,  Schválenie programu rokovania 

3,  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4,  Schválenie návrhovej komisie 

5,  Kontrola prijatých uznesení 
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6,  Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

7,  Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

8,  Prerokovanie a schválenie realizácie diela „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice „ 

      so spoluúčasťou obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. 

9,  Žiadosť o pomoc obce pri riešení problému prívalových dažďov 

10, Žiadosť NsP, n.o. Revúca o poskytnutie sponzorského daru 

11, Informácie starostu obce 

12, Diskusia 

13, Návrh na prijatie uznesenia 

14, Záver 

 

1, Otvorenie 

Prítomných na zasadnutí privítal a zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce 

Mgr. Ján Kvetko. 

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú štyria poslanci, 

poslanec Jaromír Kasper sa včas ospravedlnil. 

 

2, Schválenie programu rokovania 

Starosta obce prečítal návrh programu dnešného rokovania tak, ako je uvedený v pozvánke 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Opýtal sa prítomných poslancov, či má niekto návrh 

na doplnenie programu. Nikto nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého programu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :   

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 
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3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil  :  

Za zapisovateľku  :  p. Katarínu Ficeriovú 

Za overovateľov zápisnice  : p.p. Branislava Ďureja, p.p. Ing. Jána Jankoviča 

 

4. Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie  :  p.p.Želmíru Štefankovú, p.p.Ing. 

Ladislava Helika 

Opýtal sa poslancov, kto má iný návrh. Nikto nepredložil iný návrh. 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

5. Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu prijatých uznesení vykonal starosta obce. 

Uznesenie č.175/21/6/2021         -  splnené 

Uznesenie č.176/21/6/2021         -  splnené 

Uznesenie č.177/21/6/2021         -  splnené 

Uznesenie č.178/21/6/2021         -  splnené 

Uznesenie č.179/21/6/2021         -  splnené 
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6.  Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

Starosta obce povedal, že rozpočtové opatrenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce 

v zákonom stanovenej lehote a poslancom zaslané elektronicky v dostatočnom časovom 

predstihu na oboznámenie sa s ním. 

Týka sa úprav a presunov finančných prostriedkov v rámci rozpočtu    a poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku týkajúceho sa rekonštrukcie miestnej komunikácie do 

rómskej osady. 

Starosta obce požiadal ekonómku obce p. Machavovú o bližšie informácie.  

- p. Machavová povedala, že rozpočtové opatrenie č.1/2021 je v súlade s par.11 ods.4 písm.b 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  a v súlade s odst.2 písmeno a,b,c, §14 zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Rozpočtové opatrenie sa týka úprav a presunov v 

rámci rozpočtu  a poskytnutia finančného príspevku týkajúceho sa rekonštrukcie miestnej 

komunikácie do rómskej osady.  

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto opatreniu. 

Nikto z poslancov sa neprihlásil. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia.  

 Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

7.  Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

Starosta obce pripomenul, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 2.6.2021 bol 

schválený záverečný účet obce. Bol schválený s prebytkom hospodárenia a v rámci  

záverečného účtu bola navrhnutá suma na prevod do rezervného fondu vo výške 4696,16 

eur. Výšku presunu finančných prostriedkov do rezervného fondu je potrebné schváliť 

uznesením. Starosta obce povedal, že v  rámci COVID opatrení do konca tohto kalendárneho 

roka je možné čerpať prostriedky z rezervného fondu na kapitálové výdavky aj na bežné 

výdavky. V budúcom roku pravdepodobne  bude už možnosť čerpať ich len na kapitálové 

výdavky.   

Starosta obce požiadal poslancov aby sa k uvedenému vyjadrili. 
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Nikto z poslancov sa neprihlásil. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na schválenie presunu finančných prostriedkov do 

rezervného fondu vo výške 4696,16 eur.  

Hlasovanie :  

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovanie  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

8.  Prerokovanie a schválenie realizácie diela „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice „ so 

spoluúčasťou obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. 

Starosta obce povedal, že dotácia pre realizáciu tohto diela bola poskytnutá ešte v roku 

2018. Žiadosť a spoluúčasť obce nikdy nebola schválená obecným zastupiteľstvom, ale aj 

napriek tomu bola pridelená vo výške 24 086 eur. Peniaze od roku 2018 sú na účte obce , 

dotácia je účelovo určená na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a je potrebné ju  vyčerpať do 

31.12.2021. Práce sa oneskorili kvôli pandémii COVID - 19. Spoločne za účasti poslancov 

a členov hasičského zboru bola  vykonaná obhliadka hasičskej zbrojnice a bol dohodnutý 

rozsah prác, ktoré je potrebné vykonať.  Na základe toho bola vypracovaná projektová 

dokumentácia a výkaz výmer. Ak dôjde k schváleniu realizácie tohto diela, čaká nás už len 

verejné obstarávanie a samotná realizácia. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili. 

- Poslanec Ing. Ján Jankovič – povedal, že v hasičskej zbrojnici boli, urobili obhliadku dohodli 

sa na tom čo  je potrebné riešiť. 

- Poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že tam boli aj za prítomnosti zástupcu hasičov 

Starosta obce – povedal že obhliadka bola vykonaná aj za účasti veliteľa dobrovoľného 

hasičského zboru a boli akceptované aj ich požiadavky a názory na rekonštrukciu budovy. 

-Poslanec Ing. Ladislav Helik  - povedal, že rekonštrukcia je potrebná, len sa chce opýtať, či sa 

to stihne urobiť do konca roka, či nie je potrebné požiadať o predĺženie termínu. 

Starosta  obce  - povedal, že na obhliadke sa dohodli, že bude spracovaná projektová 

dokumentácia presne na tie veci, ktoré tam zadefinovali. Projektová dokumentácia je takto 

spracovaná. Takže ihneď môže prebehnúť výber dodávateľa, predpokladá, že v polovici 

septembra by bolo možné začať s realizáciou. 
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Starosta obce dal hlasovať za schválenie realizácie diela rekonštrukcia hasičskej zbrojnice so 

spoluúčasťou obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

9.  Žiadosť o pomoc obce pri riešení problému prívalových dažďov 

Starosta obce informoval o tom, že 5.8.2021 obec dostala žiadosť o pomoc obce týkajúcej sa 

prívalových dažďov od p. Igora Hudáka a p.Petra Petalíka. Starosta obce prečítal túto žiadosť, 

ktorou menovaní žiadajú obec o pomoc pri riešení problému s prívalovými dažďami v lokalite 

Hlinisko. Prívalové dažde ohrozujú rodinné domy, záhrady, miestnu komunikáciu a majetok 

občanov žijúcich v tejto lokalite.  Dažďová voda počas prívalových dažďov priteká z parcely, 

ktorú obhospodaruje Agrodružstvo-S, družstvo Revúca a nánosmi hliny upcháva odvodňovací 

kanál. K žiadosti je pripojených ďalších trinásť podpisov občanov lokality Hlinisko. Starosta 

obce povedal, že vlani boli prívalové dažde, pri ktorých boli záplavy a tieto spôsobili škody na 

viacerých miestach v obci,  taktiež v lokalite Hlinisko. Naposledy, 10.7.2021 bol prívalový 

dážď, upchal sa kanál a ohrozoval rodinný dom p. Hudáka. Starosta obce povedal, že tam bol 

osobne a situáciu riešil v spolupráci s členmi dobrovoľného hasičského zboru v obci. Starosta 

obce povedal, že podľa jeho názoru je pri riešení problému potrebné osloviť Agrodružstvo-S, 

družstvo Revúca. 

-Poslanec Ing. Helik – povedal, že v minulom roku tam boli,  chceli to riešiť, oslovili aj ľudí, 

ktorí by to robili a vtedy p. Petalík s tým nesúhlasil.  

Starosta obce – povedal, že je to pravda, bola snaha situáciu riešiť, ale p. Petalík nesúhlasil. 

Navyše, treba povedať, že ak by obec chcela pomôcť, tak  bude investovať do majetku, ktorí 

nie je majetkom obce. Ale treba zobrať do úvahy, že je potrebné predísť škodám na majetku 

väčšieho počtu občanov tejto lokality, nejedná sa o pomoc len jednému občanovi. 

-poslanec Ing. Jankovič – povedal, že treba to urýchlene riešiť, či už sa investuje do cudzieho 

majetku alebo nie, lebo ide o celé Hlinisko. Treba osloviť aj Agrodružstvo-S,družstvo Revúca. 

Starosta obce  sa opýtal, kto z poslancov sa chce ešte vyjadriť k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 
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Starosta obce dal hlasovať za schválenie pomoci obce pri riešení problému prívalových 

dažďov. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovali  :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

10. Žiadosť NsP,n.o. Revúca o poskytnutie sponzorského daru 

Starosta obce prečítal list, ktorý obec dostala  2.7.2021 od Nemocnice Revúca, podpísaný 

riaditeľkou nemocnice Mgr. Janette Hrbálovou. 

Nemocnica týmto listom žiada obec o poskytnutie sponzorského daru vo výške 2000 eur na 

zabezpečenie klimatizácie laboratórií. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. 

-poslanec Ing. Ján Jankovič – povedal, že očakával by, že v žiadosti bude uvedená celková 

výška investície, koľko bude klimatizácia stáť, nie len to, že obec má prispieť sumou 2000 

eur. 

-poslanec Branislav Ďurej – povedal, že súhlasí s poskytnutím daru, ale určite nie v tejto 

požadovanej výške. 

Starosta obce - povedal, že tiež by očakával, že žiadosť bude koncipovaná tak, že obec 

poskytne finančné prostriedky v rámci svojich možností. Povedal, že tiež nesúhlasí s výškou 

požadovanej sumy. 

-Poslanec Ing. Ladislav Helik – povedal, že aj naši občania využívajú nemocnicu, ale nie je 

úlohou obce financovať a riešiť problémy zdravotníctva. Povedal, že je proti schváleniu 

akéhokoľvek príspevku, pretože obec má nízky rozpočet. 

-Poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že súhlasí s poskytnutím príspevku, ale nie 

v požadovanej sume. 

-Poslanec Ing. Ján Jankovič – povedal, že navrhuje   zistiť celkovú cenu nákladov na realizáciu 

a potom na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva znovu prerokovať. 

Starosta obce  dal hlasovať za schválenie sponzorského daru vo výške 2000 eur. 

 



8 
 

Hlasovanie :  

Za návrh hlasovali  :  0  

Proti   :  4 poslanci  ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že všetci poslanci hlasovali proti , návrh nebol schválený. 

 

11. Informácie starostu obce 

Starosta informoval o tom že  : 

- Bolo dobudované oddychové miesto na Dieliku bolo a dané do užívania. Ak bude 

záujem občanov, bude sa ďalej rozvíjať. V blízkej dobe bude urobené označenie trasy, 

aby ľudia vedeli, ako sa k miestu dostať 

- Bola ukončená rekonštrukcia mosta za vodou. Boli tam drobné výhrady, ktoré sa 

v najbližších dňoch odstránia. Jedná sa o zábradlie, ktoré je zrealizované podľa 

projektovej dokumentácie, ale z hľadiska funkčnosti je krátke 

- V zmysle zákona o odpadoch boli dodané kompostéry do každej domácnosti. Niektorí 

obyvatelia odmietli prevziať kompostér s odôvodnením, že už kompostujú 

a nepotrebujú ho 

- Poďakoval členom DHZ, ktorí pomohli na Hlinisku pri odstraňovaní hliny a zeminy, 

ktorá bola naplavená počas dažďa 

- Poďakoval poslancovi Branislavovi Ďurejovi, a členom výboru Združenia majiteľov 

lesa, ktorí Združenie dostali na kultivovanú úroveň. Združenie doteraz nefungovalo, 

teraz už je funkčné 

- Prebieha oprava fasády na budove bývalej požiarnej zbrojnice pri evanjelickom 

kostole 

- Prebehlo stretnutie dôchodcov na Dieliku 22. júla, akcia sa stretla so záujmom 

a dobrým ohlasom 

- Futbalový turnaj sa po dohode nebude konať z dôvodu pretrvávajúcich COVID 

opatrení, ktoré ešte stále platia 

- Na obecný úrad bola dnes doručená sťažnosť občana p. Jána Vrtiša.  Starosta obce 

túto sťažnosť prečítal, týka sa problému s navozením stavebného odpadu do koryta 

potoka a vybudovania vyvýšeného záhonu v koryte potoka p. Štefanom Opielom. 

Starosta obce povedal, že na základe podnetu, ktorý bol doručený na obecný úrad 

ešte v máji, komisia na ochranu verejného záujmu a poriadku a riešenie sťažností dňa 

21.6.2021 vykonala obhliadku potoka za účasti poslancov a zároveň členov komisie – 

Ing. Ladislava Helika, Ing. Jána Jankoviča, p. Branislava Ďureja a p. Jaromíra Kaspera. 
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Na obhliadke sa zúčastnil aj starosta obce. Posúdil sa stav, sťažnosť bola uznaná ako 

opodstatnená a majitelia pozemkov – p. Opiela a p. Kasper boli upozornení na tento 

stav. Bola spracovaná zápisnica. Komisia sa zhodla, že je potrebné uviesť miestny tok 

za pozemkami p. Kaspera a p. Opielu do pôvodného stavu s tým, že umelo vytvorený 

spevnený kamenno - betónový násyp sa upraví tak, aby bol miestny tok od Dielneho, 

ktorý je v správe obce v pôvodnom priereze a nevytláčal vodu do protiľahlých 

pozemkov a nespôsoboval škody na majetku. V tomto rozsahu bola zaslaná dňa 

28.6.2021 písomná výzva p. Štefanovi Opielovi s manželkou a aj p. Marcelovi 

Kasperovi, s tým, že bol daný termín na odstránenie do 31.7.2021. Po tomto termíne 

komisia vykoná opakovanú obhliadku parciel a v prípade neakceptovania výzvy bude 

obec nútená zabezpečiť úpravy miestneho toku na náklady obce, avšak následne 

bude požadovať refundáciu nákladov. Starosta obce povedal, že 10.7.2021 bol na 

mieste pozrieť, p. Kasper urobil nejaké úpravy, ale p. Opiela neurobil nič pre 

odstránenie tohto problému.  

- Poslanec Ing. Ladislav Helik – povedal, že  p. Opiela ho navštívil s tým, že ho žiadal 

o predĺženie termínu do konca augusta.  Ing. Helik povedal, že nenamietal proti tejto 

žiadosti, súhlasil s ňou, ale písomne sa  to už neošetrovalo.  

Starosta obce – povedal, že obecný úrad so žiadosťou o predĺženie termínu p. Opiela 

nekontaktoval. 

Ak sa tento stav nezmení, obec bude nútená tok zamerať, ako náhle sa zistí, že 

kamenný násyp je v miestnom toku, obec ho odstráni, ale náklady so zameraním 

a odstránením bude vymáhať od p. Opielu a p. Kaspera.   

 

12.  Diskusia 

- p. Ján Vrtiš  - povedal, že žiadal o urýchlené konanie riešenia jeho sťažnosti proti konaniu p. 

Opielu a p. Kaspera,  lebo voda podoberá pozemok. V prípade búrky to môže spôsobiť väčšiu 

škodu na pozemku. Povedal, že nakoľko bol účastníkom konania, mal sa vyjadriť aj do 

zápisnice, nedostal ani záznam z komisie.  Od júna sa zatiaľ  nič v tejto veci nevyriešilo, p. 

Opiela nič neodstránil a  p. Kasper tiež nie. V prípade, že nečinnosťou dôjde k vzniku škody 

na pozemku, bude nútený vymáhať si náhradu škody. 

- poslankyňa Želmíra Štefanková – poďakovala starostovi obce za akciu dôchodcov na Dieliku 

v oddychovej zóne. 

- starosta obce  povedal, že to nie je len jeho zásluha, ale je to zásluha zamestnancov obce a 

aj poslancov OZ, ktorí sa podieľali na prácach pri budovaní oddychového miesta 

- poslankyňa Želmíra Štefanková – opýtala sa starostu obce, či sa nedá komunikovať s VVaK 

o zverejňovaní vývozu septikov 

Starosta obce  - povedal, že to nie je povinnosť VVaK 
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p. Juraj Hudák  – opýtal sa, ako sa bude riešiť žiadosť o pomoc na Hlinisku 

Starosta obce – povedal, že pôjde tam komisia na obhliadku a dohodnú sa na rozsahu prác 

a postupe. Pri riešení situácie musia mať písomný súhlas majiteľa pozemku. 

 

 

13.  Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, na predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie prečítal poslanec  Ing. Ladislav Helik. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovali  : 4 poslanci ( Ing. J.Jankovič,Ing.L.Helik,B.Ďurej,Ž.Štefanková ) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

14.  Záver 

Starosta poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí všetkým prítomným a 20. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 12.8.2021 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice  : 

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

Ing. Ján Jankovič                  -------------------------------- 

 

 Mgr. Ján Kvetko 

     starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

Uznesenia 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 

12.8.2021 o 16.30 hod. 

 

 

K bodu č.2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

Uznesenie  č.   180/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

  

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

K bodu č.4  :  Schválenie návrhovej komisie  

 

Uznesenie  č.  181/12/8/2021 

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

Želmíru Štefankovú a p.p. Ing. Ladislava Helika. 

 

 

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

 

Uznesenie  č.  182/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie uznesení obecného 

zastupiteľstva zo dňa 21.6.2021. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu č.6  :  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

Uznesenie č.  183/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021. 

 

 

 Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č.7  :  Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

 

Uznesenie  č.  184/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu 

v sume 4696,16 eur. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 8  :  Prerokovanie a schválenie realizácie diela „ Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice"  so spoluúčasťou obce vo výške minimálne 5 % z celkových nákladov.   

 

Uznesenie  č.  185/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje realizáciu diela „ Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice „ so spoluúčasťou obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov. 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 9   :  Žiadosť o pomoc obce pri riešení problému prívalových dažďov 

 

Uznesenie  č. 186/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje žiadosť o pomoc obce pri riešení 

problému prívalových dažďov v časti Hlinisko. 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 10  :  Žiadosť NsP , n.o. Revúca o poskytnutie sponzorského daru 

 

Uznesenie  č.  187/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke neschvaľuje žiadosť NsP , n.o. Revúca 

o poskytnutie sponzorského daru vo výške 2000,- eur. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 11  :  Informácie starostu obce  

 

Uznesenie  č.  188/12/8/2021 

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

 

 

      Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

K bodu č. 13  :  Návrh na prijatie uznesenia 

 

Uznesenie  č.  189/12/8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení z 20. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 12.8.2021 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia : 

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

Ing. Ján Jankovič                 -----------------------------  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                                             starosta obce 


