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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 

Zápisnica 
 

Z  24.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  03. 09. 2014. 

 
 
Prítomní:  
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Mária Šablatúrová Ing. Poslankyňa 
4.  Anna Rusňáková  Poslankyňa 
5.  Mária Jankovičová Ing. Poslankyňa 
6.  Máteová Jana  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 čerpania rozpočtu k 30.6.2014 
6. Schválenie trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy 
7. Schválenie opravy kúpnopredajnej zmluvy 
8. Rôzne 
9. Schválenie uznesenia 
10. Záver 
 

 
 

Bod č. 1: Zahájenie 

Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Kontrolórka navrhla 
doplniť bod, kde treba prerokovať počet poslancov a úväzok starostu na ďalšie 
volebné obdobie. Ďalšie návrhy neboli, starosta dal hlasovať o programe zasadania 
s doplneným bodom č.8 schválenie počtu poslancov a úväzok starostu obce na ďalšie 
volebné obdobie ( nasledujúce body programu sa prečíslujú). 
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Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

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

 

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice 

Starosta dal hlasovať o overovateľoch zápisnice v zložení p. Ing. Šablatúrová, p. Ing. 
Jankovičová 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. 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. 
 

187/23/6/2014 – na kontrolu sa nebolo, ale sám videl, že stádo zmenšil 
188/23/6/2014 – rozpočtové opatrenie – splnené 
189/23/6/2014 – plat starostu – splnené 
190/23/6/2014 – súhlas s podnájmom – splnené 
191/23/6/2014 – členovia DHZ – splnené 
192/23/6/2014 – dotácia pre DHZ – splnené 
193/23/6/2014 – zníženie limitu bez súhlasu OZ sa neschválilo 
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Bod č. 5: Schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2014 

Starosta oboznámil prítomných s bodom zastupiteľstva. Poslanci mali podklady na 
preštudovanie doma. Starosta dal slovo kontrolórke. Kontrolórka sa vyjadrila, že 
nemá čo vytknúť tomuto rozpočtu. Plnenie na strane príjmov aj výdavkov je na 
úrovni približne 62%. Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Starosta dal priestor na 
otázky a pripomienky. Nikto nemal žiadne pripomienky. 
Starosta dal o schválení rozpočtu k 30.6.2014 hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 6: Schválenie trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy 

Starosta vysvetlil, že sa jedná o pozemok, na ktorom bude stáť nová ZŠ. Pozemok 
vlastní obec, a toto odňatie potrebuje pre kataster. Doplnil, že sa jedná výmeru 
presne tam, kde bude stáť budova školy. Odňatie z pôvodného pozemku parc.č.  
KN-C 2120/1 o výmere 1326m2 a parc.č. KN-C 2354 o výmere 301m2, ktoré sú 
identické s parcelou KN-E 2348 celkom o výmere 1627m2  ( novovzniknutá parcela 
KN-C parc.č. 2120/7, zameraná GP 17262160-12/2014) 
 
Dal slovo prítomným. 
Nikto nemal námietky, tak dal o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod 
budovou novej ZŠ hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 7: Schválenie opravy kúpnopredajnej zmluvy 

Starosta vysvetlil, že pôvodná zmluva, ktorú sme schvaľovali 5.3.2014 medzi obcou 
Muránska Dlhá Lúka a Oľgou Mazúrovou a Želmírou Štefankovu, je podľa nového 
zákona, ktorý medzitým vstúpil do platnosti, neakceptovateľná. Geometrickým 
plánom sa zmenila pôvodná TTP na záhradu, a v kúpnej zmluve je uvádzaná ako 
TTP. Z toho dôvodu nám kataster odmietol vykonať vklad vlastníckeho práva, 
a preto musí byť táto zmluva opravená. Doplní sa tam nasledujúce „Predmetom  
prevodu  vlastníckeho práva  podľa tejto Zmluvy je teda novovytvorená parcela CKN č. 
2781/22 (bola vytvorená  a zameraná podľa geometrického plánu zo  dňa  19.05.2014,  pod č. 
17262160-26/2014) – záhrady o výmere 1863 m² tak, ako sa v prírode nachádza, a to u 
Predávajúceho 1. v spoluvlastníckom podiele 11/18-tin, čo prepočtom podielu zodpovedá 
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výmere 1138,50 m² z celku a Predávajúci 2. v spoluvlastníckom podiele  7/18-tin,  čo 
prepočtom podielu zodpovedá výmere 724,50 m²  z celku „ a doplní sa tam ešte, že kúpna 
cena sa nemení(1,80 €/m2) a bola už predávajúcim zaplatená pred podpisom tejto 
zmluvy.  
Starosta dal priestor na námietky. 
Starosta dal o oprave kúpnej zmluvy hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 8: Počet poslancov a úväzok starostu obce 

 

Pred novými voľbami do orgánov samospráv musí staré zastupiteľstvo ešte 
prerokovať počet poslancov na budúce volebné obdobie a úväzok starostu obce na 
budúce volebné obdobie. Názor starostu je, že 5 poslancov je dostatok a to je aj 
najmenší počet a starosta má plný úväzok. Obce do 1000 obyvateľov majú mať 5-7 
poslancov.  
Ing. Jankovičová povedala, že bolo by zriadiť komisie. Kontrolórka obce odpovedala, 
že komisie by malo už riešiť nové zastupiteľstvo po voľbách. 
Ďalšie pripomienky neboli, starosta dal hlasovať o plnom úväzku pre starostu obce 
a piatich poslancoch obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 9: Rôzne   

 

Starosta oboznámil prítomných, že v tomto bode musia prerokovať sťažnosti 
Barnovcov a Ing. Smerekovej na hluk z krčmy. Následne starosta stručne oboznámil 
prítomných s problémom.  
Starosta prečítal sťažnosti od Barnovcov a Ing. Smerekovej adresované na obec 
ohľadom hluku z krčmy. Snažili sme sa to vyriešiť aj na sedení na obecnom úrade, 
z ktorého starosta prečítal zápisnicu. 
Doplnil, že otváracie hodiny, ktoré sú aktuálne na krčme vyvesené, sú nedeľa až 
štvrtok do 23:00 a piatok, sobota do 02:00. 
Starosta dal priestor sťažovateľom a nájomcovi. 
Ing. Smereková tvrdila, že nie je zverejnená zmluva o nájme krčmy, pretože ju na 
internete zverejnenú nenašla, a tým je neplatná. Starosta a zapisovateľ nevedeli 
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s určitosťou odpovedať, lebo zverejnených zmlúv na stránke obce je veľa. (po 
ukončení zastupiteľstva bolo preverené, že nájomná zmluva zverejnená je, a že ide 
o nepravdivú informáciu).  
Barnovci sa vyjadrili, že je to neúnosné, nevedia spávať, dlho do noci je tam hluk.  
Starosta povedal, že treba rozlišovať hluk a otváracie hodiny, vyjadril sa, že pre 
spokojnosť oboch strán to treba prejednať tu.  
p.Repiský navrhol, že by bol ochotný zatvárať nedeľa - štvrtok o 22:30 a piatok, 
sobotu o 24:00. 
Barnovci s tým nesúhlasia. 
p. Ing. Šablatúrová navrhuje prechodné obdobie, napríklad jeden kalendárny mesiac, 
počas ktorého by sa upravila, resp. skrátila prevádzková doba krčmy. Po 
prechodnom období by sa to zhodnotilo.  
Starosta poďakoval Ing. Šablatúrovej za jej návrh, je to výborný nápad. Vytvorili by 
sme kompromis pre zatváranie krčmy.  
P. Smereková navrhuje, aby sa po 22:00 hodine (po zatvorení krčmy) presunuli, kto 
chce, napríklad do klubu dôchodcov. Barnovci navrhli premiestniť krčmu do 
priestorov pivnice v obecnom úrade.  
OZ navrhlo prechodné obdobie jedného kalendárneho miesiaca, zatváranie krčmy 
v dňoch nedeľa - štvrtok do 22:30 a piatok, sobota do 24:00. 
Sťažovatelia sa vyjadrili, že sa to môže vyskúšať. 
Po jednom kalendárnom mesiaci sa OZ so sťažovateľmi a nájomcom stretne na 
pracovnom stretnutí a zhodnotí sa prechodný mesiac. 
Starosta dal o návrhu OZ hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 10: Schválenie uznesení 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: p. Rusňáková, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Máteová, p. Ing. Šablatúrová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 11: Záver  
  
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 03.09.2014    
   
   
Overovatelia   

Ing. Mária Šablatúrová ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
   

  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
zo 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 03. 09. 2014 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 194/3/9/2014  
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

zmenu programu obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 195/3/9/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

návrhovú komisiu v zložení p. Rusňáková, p. Mátéová  

K bodu 3.: Voľba overovateľov zápisnice 

 
Uznesenie č. 196/3/9/2014 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

za overovateľov zápisnice p. Ing. Jankovičovú, p. Ing. Šablatúrovú 
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K bodu 5.: Schválenie čerpania rozpočtu k 30.6.2014 

Uznesenie č. 197/3/9/2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
čerpanie rozpočtu k 30.6.2014, bežný rozpočet - výdavky spolu 320 723,99 €, 

kapitálový rozpočet - výdavky spolu 22 403,69 €, rozpočet finančných operácií -
výdavky spolu 39 010,58 €. 

 

K bodu 6.: Schválenie trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy 

Uznesenie č. 198/3/9/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pod budovou budúcej 
modulovej/kontajnerovej školy 

Odňatie z pôvodného pozemku parc. č.  KN-C 2120/1 o výmere 1326m2 a parc.  
č. KN-C 2354 o výmere 301m2, ktoré sú identické s parcelou KN-E 2348 celkom 
o výmere 1627m2  ( novovzniknutá parcela KN-C parc. č. 2120/7, zameraná GP 

17262160-12/2014) 

K bodu 7.: Schválenie opravy kúpnopredajnej zmluvy 

 
Uznesenie č. 199/3/9/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 

 
schvaľuje 

 
opravu kúpnopredajnej zmluvy - doplnením nasledujúcich bodov : „Predmetom  
prevodu  vlastníckeho práva  podľa tejto Zmluvy je teda novovytvorená parcela CKN č. 

2781/22 (bola vytvorená  a zameraná podľa geometrického plánu zo  dňa  19.05.2014,  pod č. 
17262160-26/2014) – záhrady o výmere 1863 m² tak, ako sa v prírode nachádza, a to u 
Predávajúceho 1. v spoluvlastníckom podiele 11/18-tin, čo prepočtom podielu zodpovedá 
výmere 1138,50 m² z celku a Predávajúci 2. v spoluvlastníckom podiele  7/18-tin,  čo 

prepočtom podielu zodpovedá výmere 724,50 m²  z celku „. V ďalšom bode sa doplní, že 
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kúpna cena sa nemení(1,80 €/m2) a bola už predávajúcim zaplatená pred podpisom 
tejto zmluvy. 

K bodu 8.: Počet poslancov a úväzok starostu obce 

Uznesenie č. 200/3/9/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

v zmysle § 11 ods. 3 zákona NRSR 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, počet poslancov obce Muránska Dlhá Lúka vo volebnom 
období roku 2014 – 2018, v počte 5 poslancov, ktorý budú zvolený v jednom 

volebnom obvode č.1, ktorý zahŕňa celú obec Muránska Dlhá Lúka. V súlade s § 11 
odst. 4 písm. „i“ zákona NRSR 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, schvaľuje výkon funkcie starostu obce Muránska Dlhá Lúka vo volebnom 

období 2014 - 2018 v rozsahu 1 ( plný úväzok) 

 Bod č. 9: Rôzne 

Uznesenie č. 201/3/9/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

skúšobnú dobu zatvárania miestnej krčmy v dňoch nedeľa – štvrtok do 22:30 
a v piatok, sobotu do 24:00. Po uplynutí jedného mesiaca sa OZ, sťažovatelia 

a nájomca stretnú a zhodnotia skúšobnú dobu 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 03.09.2014    
   
Overovatelia   

Ing. Mária Šablatúrová ...................................... 
 

Ing. Mária Jankovičová ...................................... 
 

   
  ___________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 


