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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej 

Lúke, ktoré sa konalo dňa 28.2.2023 o 16.30 hod. 

 

 

Prítomní   : 

Starosta obce  :  Mgr. Ján Kvetko 

Poslanci obecného zastupiteľstva  :  p.p. Branislav Ďurej,   p.p. Ing. Ladislav Helik,  

p.p. Želmíra Štefanková, p.p. Michal Ondrik, p.p. Monika Haľáková 

 

Zapisovateľka  :  p.Katarína Ficeriová 

 

Program  : 

1)  Otvorenie 

2)  Schválenie programu zasadnutia OZ 

3)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4)  Schválenie návrhovej komisie 

5)  Kontrola prijatých uznesení 

6)  Voľba hlavného kontrolóra 

7)  Informácie starostu obce 

8)  Diskusia 

9)  Návrh na prijatie uznesenia 

10)  Záver 

 

K bodu č.1  :  Otvorenie 

                       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján 

Kvetko. Upozornil na to, že z priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva bude spracovaný 

zvukový záznam. Všetkých prítomných privítal a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci.         
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K bodu č. 2  :  Schválenie programu zasadnutia OZ 

Starosta obce prečítal nahlas program dnešného zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke. 

Opýtal sa poslancov, kto z nich má návrh na doplnenie programu. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu programu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov     (B.Ďurej,L.Helik,Ž.Štefanková,M.Haľáková,M.Ondrik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že program bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 3  :  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil  

- za zapisovateľku :  p.Katarínu Ficeriovú 

- za overovateľov zápisnice :  p.p. Branislava Ďureja, p.p. Ing. Ladislava Helika 

 

K bodu č.4  :   Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie : 

p.p.Želmíru Štefankovú a p.p. Moniku Haľákovú. Opýtal sa poslancov, kto z nich má iný 

návrh. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu. 

Hlasovanie : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov  (B.Ďurej,L.Helik,Ž.Štefanková,M.Haľáková,M.Ondrik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 



3 
 

K bodu č. 5  :   Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

vykonal starosta obce. 

Uznesenie č.24/12/1/2023        -  splnené   

Uznesenie č. 25/12/1/2023       -  splnené 

Uznesenie č. 26/12/1/2023        -  vzaté na vedomie 

Uznesenie  č.27/12/1/2023       -   splnené 

Uznesenie č. 28/12/1/2023       -   vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 29/12/1/2023       -   splnené   

 

K bodu č. 6  :   Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta obce v krátkosti zopakoval vyhlásené kritériá pre voľbu hlavného kontrolóra obce. 

Voľba bola vyhlásená 16.1.2023 zverejnením na úradnej tabuli obce a web stránke obce. 

 Do 13.2.2023 bola na obecný úrad doručená jedna obálka, ktorá po formálnej stránke spĺňala 

podmienky. 

Komisia na otváranie obálok stanovená uznesením č.27/12/1/2023 dňa 15.2.2023 o 14,00 hod. 

otvorila obálku a skontrolovala všetky doklady v nej. Komisia z priebehu činnosti vyhotovila 

zápisnicu, ktorú doručila na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Dňa 17.2.2023 bola 

uchádzačke zaslaná pozvánka na dnešné zasadnutie. Do výberového konania sa prihlásila len 

jedna uchádzačka a to p. Margita Paličková z Mokrej Lúky. 

Starosta obce odovzdal zápisnicu komisie na otváranie obálok spolu s celou dokumentáciou a 

požiadal zástupcu starostu obce p.p. Branislava Ďureja, aby pristúpil ku kontrole 

predložených dokladov. 

p.p. Branislav Ďurej nahlas prečítal zápisnicu z otvárania obálok, ktorá tvorí prílohu zápisne 

z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po preštudovaní predložených dokladov 

všetkými poslancami obecného zastupiteľstva, poslanec Branislav Ďurej nahlas prečítal 

poučenie k voľbe hlavného kontrolóra a rozdal poslancom hlasovacie lístky a obálky. 

Po vykonaní tajného hlasovania a odovzdaní všetkých obálok od poslancov, zástupca starostu 

p.p. Ďurej pristúpil k otváraniu obálok s hlasovacími lístkami a k vyhodnoteniu hlasovania. 

Po prekontrolovaní hlasovacích lístkov konštatoval, že odovzdaných bolo 5 hlasovacích 

lístkov, všetky odovzdané lístky sú platné, p. Margita Paličková získala 5 platných hlasov a 

bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce. 
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Zástupca starostu obce p.p. Branislav Ďurej vypísal zápisnicu o priebehu voľby hlavného 

kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka, ktorú odovzdal starostovi obce. Táto zápisnica tvorí 

súčasť zápisnice z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dal hlasovať: 

Kto je za to, aby v zmysle  § 11 ods.4 písm. j zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a  na základe výsledkov hlasovania v tajnej voľbe hlavného 

kontrolóra obce bola do funkcie hlavného kontrolóra obce Muránska Dlhá Lúka na obdobie 6. 

rokov, t.j. od 1.3.2023 do 28.2.2029, zvolená  p. Margita Paličková a zároveň, aby v súlade s 

§ 11, ods.4 písm. j zák. 369/1990 Zb. bol s účinnosťou od 1.3.2023 určený plat hlavného 

kontrolóra obce podľa § 18c, ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. pri pracovnom úväzku 0,16 % 

t.j. 6 hodín týždenne. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovalo :  5 poslancov  (B.Ďurej,L.Helik,Ž.Štefanková,M.Haľáková,M.Ondrik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania   :  0 

Starosta obce konštatoval, že za hlavného kontrolóra obce bola jednomyseľne zvolená p. 

Margita Paličková, zároveň bol určený plat hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 

1.3.2023. 

 

K bodu č. 7  :   Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval o : 

- obec usporiadala 18.2.2023 v poradí 2. Dlholúcky bál. Na bále sa zúčastnil veľký počet 

občanov  obce a rodáci, ktorí žijú mimo obce a tiež aj iní občania. Poďakoval všetkým, ktorí 

sa podieľali na organizovaní, ohlasy sú veľmi pozitívne. 

- obec mala povinnosť do 17.2.2023 vypracovať a odovzdať úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu za rok 2022. V miere triedenia odpadu sme sa posunuli oproti roku 2021 takmer o 4 

% . Za rok 2022 je úroveň vytriedenia 24,14 % , za predchádzajúci rok 2021 to bolo 20,21 %. 

Obec je v sadzbe 27 eur za tonu odpadu. Pre porovnanie v roku 2019 bola miera triedenia  

6,60 %.  Vidieť, že sa zvyšuje povedomie a zodpovednosť občanov ohľadom triedenia 

odpadu a je to aj vďaka kompostérom, ktoré boli zakúpené a odovzdané do domácností, ale aj 

vďaka koordinátorom a zamestnancom, ktorí dbajú na triedenie odpadu v osade. Poďakoval 

všetkým občanom a všetkým tým, ktorí prispievajú k triedeniu odpadu. 

-  situácii v oblasti cien energií, ktoré sú neúnosne vysoké. Zlá situácia je v základnej  škole,  

ale jej prevádzka je financovaná zo štátneho rozpočtu a zatiaľ dochádza zo strany štátu 

k dofinancovaniu.  Vážna situácia je ale v materských školách. Bude potrebné sa zaoberať 

týmto problémom a riešiť ho. Vysokú spotrebu elektrickej energie pre obec znamená verejné 
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osvetlenie, uvažuje preto o tom, že sa budú odpájať niektoré svetlá verejného osvetlenia. 

Navrhuje nie na hlavnej ceste, ale na vedľajších komunikáciách v obci. Máme cca 59 

svietidiel, a vypnúť by sa mohlo 16-18 svetiel, to by znamenalo cca o 1/3 nižšiu spotrebu. 

Povedal, že niektoré svetlá sú už vymenené za LED, ale je ich len málo. 

- poslankyňa Monika Haľáková – opýtala sa akú spotrebu má 1 lampa 

- odpovedal poslanec Michal Ondrik  - povedal, že spotreba jedného svietidla je 80 W.  

- poslankyňa  Želmíra Štefanková – navrhla vypnúť aj na hlavnej ceste niekoľko svetiel, 

nielen na vedľajších komunikáciách. Povedala, že by to mohlo byť každé druhé. 

- poslanec Michal Ondrik – opýtal sa starostu obce či neprichádza do úvahy výmena svetiel  

za LED svetlá. Navrhuje vypnúť každé druhé svetlo v celej obci a znížiť tak ich počet na 

polovicu. 

- starosta obce - povedal, že dá sa vypnúť každé druhé, ale len tak, že sa bude odpájať každé 

samostatne. Bude preto potrebné zabezpečiť elektrikára s plošinou. 

 

- po diskusii medzi poslancami a starostom obce o šetrení elektrickej energie formou 

vypojenia časti verejného osvetlenia, došlo k dohode o vypnutí každého druhého svietidla v 

obci.   

 

- starosta obce ďalej informoval o tom, že z dôvodu ešte stále prebiehajúcich prác s výmenou 

stĺpov elektrického vedenia v obci aj naďalej pretrváva problém s tým, že nie je funkčný 

miestny rozhlas, na určitých miestach aj verejné osvetlenie   a je problém aj s  úpravou terénu 

na priedomiach. Požiadal o toleranciu občanov. 

 

K bodu č.8  :    Diskusia 

Starosta obce požiadal o príspevky do diskusie. 

- p. Jaroslava Valašteková –  opýtala sa, ako sa pokročilo s vybudovaním chodníka v časti 

obce.  

- starosta obce –  povedal, že projektová dokumentácia bola vypracovaná a je odovzdaná na 

stavebnom úrade. Obec  má už zabezpečené všetky potrebné súhlasné stanoviská všetkých  

dotknutých inštitúcií k stavbe. Požiadali sme cca pred tromi týždňami o vydanie stavebného 

povolenia. Musí byť ale urobený nový rozpočet na stavbu , pretože oproti pôvodným cenám 

došlo k značnému navýšeniu cien a preto je potrebné urobiť nový prepočet, momentálne sa na 

tom pracuje. Čakáme na výzvu, či bude vypísaná, aby sa projekt financoval z dotácie, ale stojí 

za uváženie aj taká možnosť, že  si obec zoberie úver na výstavbu chodníka. 

- p. Jaroslava Valašteková – opýtala sa, či sa nemôže kamerový systém zaviesť v obci aj na 

vyšnom konci a či sa nedá upraviť ozvučenie domu smútku, lebo v prípade pohrebu celý 

priebeh pohrebu počuje doma na dvore.  
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- starosta obce – povedal, že so zavedením kamerového systému sa počíta. Ďalej povedal, že 

k ozvučeniu domu smútku a cintorína došlo z dôvodu, aby bol zabezpečený dôstojnejší 

priebeh poslednej rozlúčky. Povedal, že upozorní správkyňu domu smútku, aby stíšila zvuk. 

- p. Jaroslava Valašteková - žiadala o to, aby rozhodnutie k dani z nehnuteľností a poplatku za 

komunálny odpad nebolo doručované poštou, ale e-mailom. Podľa nej tak dôjde k úspore 

papiera, obálok a nemuseli by chodiť ľudia otravovať s doručovaním. Vie o tom, že v iných 

obciach to robia takto. Ďalej sa opýtala, prečo je na obecnom úrade hodinová obedňajšia 

prestávka a prečo obec nezabezpečí  pre Rómov projekty v ktorých by sa zamestnali. Tiež 

povedala, že v súčasnosti vidí, že nepracujú denne 4 hodiny tak, ako by mali, ale pracujú 

kratší čas. 

- starosta obce – odpovedal, že rozhodnutia nie je možné zasielať obyčajnou e-mailovou 

poštou, je to možné zaslať len do elektronickej schránky, z ktorej je doklad o doručení. 

- p. Margita Paličková – novozvolená hlavná kontrolórka obce – povedala, že v prípade 

zistenia, že  daň nie je zaplatená a je potrebné to dať na súd, musí byť doložený doklad 

o prevzatí s dátumom a podpisom. Takže v tomto prípade e-mailová komunikácia 

nepostačuje. Ak by sa to zasielalo takto, tak by nebolo možné od neplatičov vymáhať 

nedoplatky. 

- starosta obce – povedal, že obedňajšia prestávka na obecnom úrade je len pol hodinu.  

K pracovnej dobe pracovníkov zamestnaných cez úrad práce povedal, že majú pracovať 4 

hodiny denne. 

- poslanec Michal Ondrik – povedal, že do tohto času treba započítať aj čas, kým sa zaevidujú 

v dochádzke a preberú a odovzdajú náradie, ktoré sa im vydáva na podpis. Pri tom množstve 

zamestnancov ktoré máme, to určitý čas trvá.   

 

K bodu č.9  :   Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

Návrh nahlas prečítala poslankyňa Želmíra Štefanková. 

Starosta obce dal hlasovať za takto predložený návrh. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovalo  :   5 poslancov (B.Ďurej,L.Helik,Ž.Štefanková,M.Haľáková,M.Ondrik) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu č.10  :   Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za účasť všetkým 

prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 28.2.2023 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia   : 

 

Branislav Ďurej                            .......................... 

 

Ing. Ladislav Helik                      ........................... 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                   starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 28.2.2023  

 

 

 

K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

  

Uznesenie č. 30/28/2/2023  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  schvaľuje program 4. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4  :  Voľba návrhovej komisie 

  

Uznesenie č. 31/28/2/2023 

 

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

Želmíru Štefankovú a p.p. Moniku Haľákovú.  

 

 

 

 

 

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

 

Uznesenie č. 32/28/2/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  berie na vedomie plnenie uznesení z 3. 

zasadnutia  obecného zastupiteľstva  zo dňa  12.01.2023. 

 

 

 

 

 

                                   Mgr. Ján Kvetko, starosta obce  

 

  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6  :   Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Uznesenie č. 33/28/2/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  : 

 

a) volí 

 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe výsledkov tajného hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva v 

Muránskej   Dlhej   Lúke  do    funkcie    hlavného  kontrolóra   obce   Muránska   Dlhá   Lúka  

p. Margitu Paličkovú  na obdobie šiestich rokov od 01.03.2023 do 28.02.2029. 

(Príloha: zápisnica z tajného hlasovania) 

 

 

 

b) určuje 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.03.2023 podľa § 18 c ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri pracovnom úväzku 

0,16 %  /6 hod. týždenne/ 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce  
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K bodu č. 7  :  Informácie starostu obce  

 

Uznesenie č. 34/28/2/2023 

 

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

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Ján Kvetko, starosta obce  

 

 

 

 

K bodu č. 9  :  Návrh na prijatie uznesenia  

 

Uznesenie č. 35/28/2/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení  zo 4. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 28.2.2023 

 

Zapísala  :  Katarína Ficeriová 

 

 

 

Overovatelia  :   

 

Branislav Ďurej                        ............................ 

 

Ing. Ladislav Helik                  ............................ 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                            starosta obce 
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