
 

 

Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

 
Zo slávnostného  20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  08. 02. 2014. 

 
Prítomní:  
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Anna Rusňáková  Poslankyňa 
4.  Máteová Jana  Poslankyňa 
5.  Mária  Šablatúrová Ing.  Poslankyňa 
6.  Mária Jankovičová Ing.  Poslankyňa 
7.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
8.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba overovateľov  zápisnice 
4. Plnenie prijatých uznesení 
5. Schválenie súhlasu na dĺžku obstarávania územného plánu  
6. Schválenie výstavby novej ZŠ vrátane schválenia spolufinancovania 
7. Rôzne 
8. Schválenie uznesenia 
9. Záver 
10. Slávnostné uvedenie knihy 

 

Bod č. 1: Zahájenie 

Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom, opýtal sa OZ na návrhy 
k programu, keďže žiadne neboli starosta dal o programe hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 



 

 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

Starosta dal hlasovať, o návrhovej  komisii v zložení p. Jankovičová, p. Máteová  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice  

Starosta taktiež navrhuje za overovateľov zápisnice  p. Kvetko, p. Šablatúrová. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 

Starosta obce vyhodnotil plnenie všetkých prijatých opatrení z predchádzajúcej 
schôdze obecného zastupiteľstva. 
 

152/05/12/2013 – splnené  

153/05/12/2013 – splnené 

154/05/12/2013 – splnené 

155/05/12/2013 – splnené 

156/05/12/2013 – splnené 

Bod č. 5: Schválenie súhlasu na dĺžku obstarávania územného plánu 

Starosta pripomenul, že je to presne ten bod čo sa schvaľoval aj minulý rok a je to 
podmienka pri podávaní žiadosti na dotáciu k územnému plánu. Nikto nemal 
otázky, tak starosta prečítal znenie návrhu na schválenie  
OZ súhlasí že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Muránska 
Dlhá Lúka potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie podľa 
paragrafu 7 zákona č. 226/2011 z. z. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 



 

 

Bod č. 6: Schválenie výstavby novej ZŠ vrátane schválenia spolufinancovania 

Starosta stručne opísal situáciu súčasnej školy, že sa v stiesnených podmienkach 
v rodinnom dome tlačí takmer 80 detí aj keď je kapacita cca 50. V niektorých triedach 
nemajú učiteľky ani katedru, pretože sa tam už nevošla. Preto sme dosali možnosť 
postaviť novú modulovú/ kontajnerovú školu. Pozemok sme našli tak aby to deti 
nemali ďaleko, keďže 100% ich je z osady, je v správe SPF a starosta vysvetlil, že už 
získal aj predbežný súhlas. Postavila by sa 2 poschodová škola s triedami kabinetom 
a jedálňou. Obec by musela projekt spolufinancovať, zabezpečiť pozemok 
vybudovať inžinierske siete, spodnú stavbu, vyhlásiť verejné obstarávanie, 
zabezpečiť projektovú dokumentáciu a zapojiť do stavby miestnu komunitu – tak 
ako píše zmluva o spolupráci s ministerstvom. 
OZ sa vyjadrilo, rovnakým názorom ako starosta. 
 
Dohodli sa, že OZ poveruje starostu pokračovať v riešení výstavby novej školy,  
súhlasí s povinnosťami  zriaďovateľa, ale len na spomínaných parcelách KN-E č. 
2235,2236,2237 ktoré sú v správe SPF.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

Bod č. 7: Rôzne 

Spoločnosť Sinotip poslala na obec, žiadosť zriadiť stávkovú kanceláriu v budove 
krčmy. 
Síce nemáme prijaté VZN o neprevádzkovaní hazardu a stávkových kancelárií, OZ 
sa zhodlo v názore, že v krčme stávkovú kanceláriu nechcú. 
Starosta dal hlasovať o schválení, žiadosti o zriadení stávkovej kancelárie v budove 
krčmy. 
 
Hlasovanie  
Za: 0 
Proti: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Michal Ondrik a Viera Ondriková, žiadajú obec a obecné zastupiteľstvo o zriadenie 
osvetlenia k smerom k ich novostavbe. OZ sa vyjadrilo súhlasne, tak dal starosta 
o schválení žiadosti hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p.Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 



 

 

Žiadosť Alžbety Ondrikovej prevádzkovateľovi krčmy v obci o zníženie nájmu. 
Dôvodom zníženia nájmu je to, že mala nemalé zisky z hracích automatov, ktoré 
museli z dôvodu nadobudnutia nového zákonu zrušiť. OZ nevie posúdiť či je 
situácia v krčme taká zla, preto poverí kontrolórku obce o zistenie ekonomickej 
situácie krčmy. 
 
Starosta oboznámil prítomných o nasledujúcich akciách. 

Bod č. 8: Schválenie uznesení   

Návrhová komisia prečítala uznesenia.  
  
Hlasovanie  
Za: p. Kvetko, p. Rusňáková, p. Máteová, p. Jankovičová, p. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Bod č. 9: Záver  
  
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke  
dňa 08.02.2014  
 
 
 
Overovatelia  
 
Ján Kvetko ...................................... 
 
Ing. Mária Šablatúrová ......................................  
    
 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Marek Nosko 
       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
zo 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 08. 02. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 157/8/2/2014 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 158/8/2/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

do návrhovej komisie p. Ing. Máriu Jankovičovú a p. Janu Máteovú 

K bodu 3.: Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 159/8/2/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice p. Jána Kvetka a p. Ing. Máriu Šablatúrovú  
  
 



 

 

K bodu 5.: Schválenie súhlasu na dĺžku obstarávania územného plánu 

 
Uznesenie č. 160/8/2/2014 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Muránska Dlhá 

Lúka potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie podľa 
paragrafu 7 zákona č. 226/2011 z.z. 

 

K bodu 6.: Schválenie výstavby novej ZŠ vrátane schválenia spolufinancovania 

 
Uznesenie č. 161/8/2/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

možnosť vybudovania modulovej školy. Súhlasí s povinnosťami zriaďovateľa(t.j. 
obec) 

- Poskytnúť 
o pozemok 

- Vybudovať 
o  inžinierske siete 
o  príjazdové komunikácie 
o  spodnú stavbu, základové pásy 

- Zabezpečiť 
o  projektovú dokumentáciu 
o  v prípade potreby zabezpečiť ochranu objektu 
o  miestnu komunitu, aby sa zapojila do stavby 

- Vyhlásiť 
o  verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie 
o  ver. obst. na dodávateľa kontajnerov do výšky 200 000 € vrátane DPH. 

 
Ale len na parcele KN-E parc. č. 2235, KN-E parc. č. 2236, KN-E parc. č. 2237 v správe 

Slovenského pozemkového fondu 
 
 

 



 

 

K bodu 7.: Rôzne 

Uznesenie č. 162/8/2/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
neschvaľuje 

 
žiadosť spoločnosti Sinotip o zriadenie stávkovej kancelárie v budove krčmy. 

 
 

Uznesenie č. 163/8/2/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
žiadosť Viery a Michala Ondrika o zriadenie pouličného osvetlenie k novostavbe 

 

 

 

 
V Muránskej Dlhej Lúke  
dňa 08.02.2014  
 
 
 
Overovatelia  
 
Ján Kvetko ...................................... 
 
Ing. Mária Šablatúrová ......................................  
    
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Marek Nosko 

                  starosta obce 


