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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná z  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 29.3.2022. 

 

Prítomní  :  Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

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

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

Hlavná kontrolórka  :  p. Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka          :  p. Katarína Ficeriová 

Ďalší prítomní podľa priloženej 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. Prerokovanie a schválenie Dodatku č.4 k VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú   

    úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

7. Prerokovanie a schválenie zámeny pozemkov v rozsahu vypracovaných geometrických     

     plánov 

8.  Informácie starostu obce 

9.  Diskusia 

10. Návrh na prijatie uznesenia 

11. Záver 
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Bod č.1  :  Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a zasadnutie viedol starosta obce Mgr. Ján 

Kvetko. 

Na 24. zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal všetkých prítomných a konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci. 

 

Bod č.2  :   Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce prečítal program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol uvedený 

v pozvánke na zasadnutie. 

Opýtal sa poslancov, kto má návrh na doplnenie programu. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal o návrhu programu hlasovať. 

Hlasovanie  :  

Za návrh hlasovali 5 poslanci (Ing.J.Jankovič,Ing.L.Helik,p.B.Ďurej,p.J.Kasper.p.Ž.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.3  :   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p.p. Branislava Ďureja a p.p. Ing. Ladislava 

Helika. 

Za zapisovateľku určil p. Katarínu Ficeriovú. 

 

Bod č.4  :   Schválenie návrhovej komisie 

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol p.p. Jaromíra Kaspera a p.p. Želmíru 

Štefankovú. 

Opýtal sa poslancov, kto má iný návrh. 

Nikto z poslancov nepredložil žiadny návrh. 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu. 
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Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 5 poslanci (Ing.J.Jankovič,Ing.L.Helik,p.B.Ďurej,p.J.Kasper.p.Ž.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.5  :   Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu uznesení, ktoré boli prijaté na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

vykonal starosta obce . 

Uznesenie č. 210/8/3/2022  - splnené 

Uznesenie č. 211/8/3/2022  - splnené 

Uznesenie č. 212/8/3/2022  - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 213/8/3/2022  - splnené 

Uznesenie č. 214/8/3/2022  - vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 215/8/3/2022  - splnené 

 

Bod č.6 : Prerokovanie a schválenie Dodatku č.4 k VZN č.1/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

Starosta obce povedal, že problematika sa rieši už cca tretíkrát z dôvodu nárastu cien potravín 

a energií. 

Zároveň k 15.4.2022 sa mení poskytovateľ stravy pre obec. Došlo k tomu  po vzájomnej 

dohode medzi obcou a súčasným poskytovateľom stravy  a to bol tiež dôvod prečo musí byť 

vypracovaný dodatok.   Ďalší poskytovateľ stravy, ktorý je zabezpečený prieskumom trhu,  

poskytol v rámci tohto prieskumu najlepšiu cenu pre obec. 

Návrh dodatku č. 4 bol v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnený na pripomienkovanie 

na úradnej tabuli obce a na web stránke obce. Poslancom bol doručený tiež na oboznámenie 

sa s ním v dostatočnom časovom predstihu. 

Starosta obce informoval o výške nárastu cien pre jednotlivé kategórie. 

-  materská škola -  nárast o 0,25 eura 

-  základná škola  1. stupeň - nárast o 0,20 eura. 
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Zamestnanci základnej školy, materskej školy a obecného úradu -  nárast o 0,30 eura. 

Cudzí stravníci a dôchodcovia cena stravného je 3,80 eura – nárast je o 0,30 eura. Z ceny 

lístka hradí 3,10 eura dôchodca a 0,70 eura dopláca obec. 

Od nového dodávateľa stravy bude strava pre všetky spomenuté kategórie poskytovaná 

formou donášky. 

Dodatok č.4 k VZN č.1/2019 tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili. 

- poslanec Jaromír Kasper – opýtal sa či sa od nového dodávateľa stravy bude podávať len 

jedno jedlo. 

- starosta obce  – povedal, že bude výber z dvoch jedál. 

- p. Lýdia Kováčová – opýtala sa kto bude stravu dodávať. 

- starosta obce – povedal, že dodávateľom stravy bude p. Bérová.  

Starosta obce dal hlasovať za schválenie dodatku č.4 k VZN č.1/2019 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov (Ing.J.Jankovič,Ing.L.Helik,p.B.Ďurej,p.J.Kasper.p.Ž.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.7 : Prerokovanie a schválenie zámeny pozemkov v rozsahu vypracovaných 

geometrických plánov 

Starosta obce povedal, že v minulosti sa na obecnom zastupiteľstve už riešila potreba 

vybudovania chodníka v obci. Je vypracovaná projektová dokumentácia. 

Chodník je naprojektovaný v časti obce od rímskokatolíckej fary po odbočku na cintorín. 

Pozemok v tejto časti obce je vo vlastníctve banskobystrického samosprávneho kraja. To  

znamená, že bolo potrebné riešiť vlastníctvo pozemkov pre obec. Starosta obce spolu 

s geodetmi a zástupcami banskobystrického samosprávneho kraja preto spoločne hľadali čo 

najvhodnejšie riešenie a dospeli k riešeniu situácie zámenou pozemkov. Situácia je vyriešená 

tak, že aj  obec aj BBSK má výdavky len na geometrické plány.  Starosta obce nahlas prečítal 

presne čísla parciel a ich výmeru, ktoré sa majú navzájom zamieňať. Celková výmera 

vzájomne zamieňaných parciel je 5221 m2 zo strany obce a 5221 m2 zo strany BBSK. 
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V rámci tejto zámeny pozemkov, ak bude schválená, by mala obec  vysporiadané pozemky 

vedľa hlavnej cesty od vstupu do obce smerom od Revúcej až po rodinný dom p. Volkovej na 

Vyšnom konci. 

Geometrické plány po ich vypracovaní geodetmi boli posúdené katastrálnym úradom, a ak 

bude zámena schválená na obecnom zastupiteľstve, bude nasledovať  komunikácia s BBSK 

v tom zmysle, že je potrebné dať písomnú žiadosť do zastupiteľstva banskobystrického 

samosprávneho kraja na schválenie tejto zámeny.  Ak zámena bude schválená, dôjde 

k vypracovaniu zmluvy medzi obcou a BBSK a následne bude potrebné podať návrh na vklad 

do katastra. Po vykonaní zápisu v katastri bude možné podať  žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia, následne bude potrebné vyriešiť financovanie a nakoniec sa bude môcť pristúpiť k 

 samotnej realizácii. Starosta obce povedal, že má snahu do jesene  urobiť aspoň časť 

chodníka. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili. 

Nikto z poslancov nemal pripomienky. 

Starosta dal hlasovať za schválenie zámeny pozemkov medzi obcou a BBSK v rozsahu 

vypracovaných geometrických plánov. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 5 poslanci (Ing.J.Jankovič,Ing.L.Helik,p.B.Ďurej,p.J.Kasper.p.Ž.Štefanková) 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Proti  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.8  :    Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval o tom, že  : 

- na území našej obce máme ubytovaných občanov Ukrajiny – 3 dospelé ženy a 4 deti, 

v budove bývalej materskej školy, ktorá je vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. Obec 

zorganizovala zbierku a  v rámci humanitárnej pomoci vyzberala potraviny a hygienické 

potreby, z ktorých časť bola odovzdaná týmto občanom, ostatné veci budú odovzdané 

diecéznej charite. Obec sa týmto občanom snaží pomáhať rôznym spôsobom.  

- boli začaté práce na ďalšom zveľaďovaní oddychového miesta na Dieliku. 

- v rámci zberu komunálneho odpadu sme sa výrazným spôsobom zlepšili v triedení odpadu. 

Za rok 2021 sme z najhoršej úrovne triedenia prešli na tretiu priečku. Znamená to, že v  roku 

2021 sme za tonu odpadu  platili 33 eur, teraz sme na úrovni 27 eur za tonu. Príčinou 

pozitívneho faktu je to, že sme sa zlepšili v zbere plastov takmer o 3 tony a tiež v zbere kovov 

a elektronických zariadení.  
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V minulom roku sa v osade z veľkoobjemového kontajnera vytriedilo 593 vriec plastov a 73 

vriec skla.  

Starosta obce  poďakoval koordinátorom a zamestnancom v rámci MOS , ktorí dbajú na toto 

triedenie a taktiež  poďakoval občanom za uvedomelosť pri triedení odpadu. 

 

Bod č. 9  :   Diskusia 

Starosta obce požiadal poslancov o príspevky do diskusie.  

- poslanec Ing. Ladislav Helik – opýtal sa či nenastal čas dať už na osadu Rúbanka  

kontajnery na sklo a plasty. 

- starosta obce povedal, že môže sa to vyskúšať, pretože máme MOPS, je to aj v ich pracovnej 

náplni, môžu sledovať aj dodržiavanie triedenia odpadu v osade. 

-  poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že do domácností boli dané aj  kompostéry, 

takže by mohlo na základe toho klesnúť aj množstvo komunálneho odpadu. 

- poslanec Ing. Ladislav Helik – povedal, že aj do cintorína by sa mali dať kontajnery na sklo 

a plasty, aby sa odpad nedával spolu len do veľkoobjemového kontajnera. 

- poslanec Jaromír Kasper – opýtal sa či členovia MOPS chodia aj do oddychovej zóny na 

kontrolu. Povedal, že by sa  tam mala umiestniť aj fotopasca. Ďalej chcel vedieť, či zvýšené 

množstvo vytriedených plastov spôsobilo už aj  to, že došlo k vytriedeniu  plastov aj z osady. 

- starosta obce -  odpovedal :  MOPS monitorujú aj oddychovú zónu. V osade  všetok odpad  

dávajú do veľkoobjemového kontajnera.  Triedia to potom naši zamestnanci.  

- p. Anna Hudáková – opýtala sa, ako sa po príchode nového dodávateľa stravy bude roznášať 

obed dôchodcom, či aj naďalej v obedároch. 

- starosta obce -  povedal, že nič sa nemení v tomto smere, strava sa bude roznášať  

v obedároch. 

- poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že bola poverená predstaviteľmi evanjelickej 

cirkvi, aby poďakovala poslancom a starostovi obce za finančnú pomoc pre ECAV, ktorá bola 

už poskytnutá.  Povedala, že  p. farár poďakoval  verejne v kostole za túto finančnú pomoc 

a ju požiadal, aby poďakovala na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Po vyčerpaní všetkých diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

Bod č.10   : Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenia. 
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Návrh na prijatie uznesení prečítala poslankyňa Želmíra Štefanková. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predneseného návrhu na uznesenia. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovalo 5 poslancov (Ing.J.Jankovič,Ing.L.Helik,p.B.Ďurej,p.J.Kasper.p.Ž.Štefanková) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bo jednohlasne schválený. 

 

  Bod č.11  :  Záver 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 29.3.2022 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

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

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

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                       starosta obce   
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

z  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa 29.3.2022. 

 

 

K bodu č. 2  :   Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie č. 216/29/3/2022 

  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 24.  rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

 

 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4  :   Schválenie návrhovej komisie 

  

Uznesenie č. 217/29/3/2022 

 

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

Jaromíra Kaspera  a p.p. Želmíru Štefankovú. 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

               starosta obce 
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K bodu č. 5   :   Kontrola prijatých uznesení 

 

Uznesenie č. 218/29/3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie uznesení z 23. 

rokovania   obecného zastupiteľstva zo dňa  08.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 6 : Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 4 k VZN č.1/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

Uznesenie č.  219/29/3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje Dodatok č. 4 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 
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K bodu č. 7   :   Prerokovanie a schválenie zámeny pozemkov v rozsahu vypracovaných 

geometrických plánov 

 

Uznesenie č. 220/29/3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou 

Muránska Dlhá Lúka  a Banskobystrickým samosprávnym krajom v rozsahu vypracovaných 

geometrických plánov nasledovne : 

 

- parcely vo vlastníctve BBSK do vlastníctva obce Muránska Dlhá Lúka : 

                                                                                        parc. č. 3008/5 o výmere 3850 m2 

                                                                                        parc. č. 3008/6 o výmere   556 m2      

                                                                                        parc. č. 3008/7 o výmere   635 m2 

                                                                                        parc. č. 3008/9 o výmere   180 m2 

 

                                                                                 v celkovej výmere     : 5221 m2  

 

- parcely vo vlastníctve obce Muránska Dlhá Lúka do vlastníctva BBSK : 

                                                                                 parc. č. 3006/2 o výmere 2450 m2 

                                                                                 parc. č. 3007/5 o výmere   472 m2      

                                                                                 parc. č. 3012/3 o výmere 2299 m2 

 

                                                                                 v celkovej výmere     :  5221 m2 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č. 8   :   Informácie starostu obce  

 

Uznesenie č. 221/29/3/2022 

 

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

 

 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

               starosta obce 
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K bodu č. 10   :   Návrh na prijatie uznesenia  

 

Uznesenie č. 222/29/3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení  z 24. rokovania 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Mgr.Ján Kvetko 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 29.3.2022 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                          starosta obce 


