
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 
ktoré sa konalo dňa  24.3.2011. 

 
Prítomní: pp. Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Anna Rusňáková, Ing. Mária 
Šablatúrová, Jana Máteová 
 
Ospravedlnená -  Božena Michalčeková 
 
Program:  1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie 
 3. Plnenie prijatých uznesení 
 4. Schválenie záverečného rozpočtu obce 
 5. Schválenie výberu nájomcu školskej jedálne 
 6. Schválenie nájomnej zmluvy parcely č.3072 
 7. Schválenie zlúčenia obecnej knižnice  

 8. zobratie na vedomie vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych  
          kontrol 

 9. Rôzne 
               10. Schválenie uznesenia  
               11. Záver 
 

Jednanie 
 
Bod č.1: Zahájenie 
 
 Zasadanie viedol starosta Ing. Marek Nosko, ktorý zahájil schôdzu 
a oboznámil prítomných s programom. Hneď ako ďalšie oboznámil, že by bolo 
vhodné program zasadania rozšíriť o bod č.9 „bezodplatný prevod vodárenských 
akcií“. Ďalej pani Ing. Šablatúrová poznamenala, že v programe chýba bod 
o voľbe zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Starosta o tom samozrejme 
vedel a odpovedal, že zapisovateľa zápisnice sme volili na začiatku 
a overovateľov zápisnice nie je potrebné mať podľa posledných úprav 
zákonných noriem.  
Starosta dal hlasovať o zmene programu.  
Hlasovanie: jednohlasne schválené 
 
 
 



Bod č.2:Voľba návrhovej komisie 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutý Ing. Šablatúrová a pán Kvetko. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené 
 
Bod č. 3: Plnenie prijatých uznesení 
 
 Starosta oboznámil prítomných o stave plnenia prijatých uznesení na 
predchádzajúcom zastupiteľstve. 
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie prijatých uznesení.  
 
Bod č.4: Schválenie záverečného rozpočtu obce 
 
 Starosta obce oboznámil prítomných, že záverečný rozpočet bol 
vyvesený stanovených 15 dní ako to ukladá zákon  v úradnej tabuli obce 
a následne prečítal správu kontrolórky obce. Následne dal starosta priestor pre 
prípadné návrhy a pripomienky. Keďže žiadne neboli dal hlasovať. 
Hlasovanie: jednohlasne schválené 
 
Bod č.5:Schválenie výberu nájomcu školskej jedálne 
 
 Starosta oboznámil prítomných o tom, že bola vyhlásená verejná 
súťaž o nájomcu školskej jedálne. Zverejnená bola na úradnej tabuli obce. Ďalej 
povedal, že máme prihláseného jedného kandidáta. Starosta opäť oboznámil 
prítomných s problémami s kuchyňou a prečítal niektoré dôležité časti 
z navrhovanej zmluvy. Dodal, že zmluvu vypracovala právnička obce a a mala 
by byť výhodná pre obe zúčastnené strany. Oboznámil prítomných o rozviazaní 
pracovného pomeru so zamestnankyňami školskej jedálne. Starosta predal slovo 
zástupkyni súkromnej strednej odbornej školy v Revúcej pani Badínovej, ktorá 
potvrdila znenie zmluvy ako ju starosta prečítal a opísala ich zámer s jedálňou. 
Povedala, že dôvod ich záujmu o jedáleň je málo stravníkov u nich. Podľa slov 
pani Badínovej sem prevedú jedného zamestnanca a budú sem chodiť aj študenti 
v rámci svojej praxe. Dodala, že jedáleň majú v pláne prevádzkovať na rôzne 
oslavy, svadby, pre dôchodcov a pre rôzne iné akcie. Starosta poďakoval pani 
Badínovej za príhovor. Pani Máteová poznamenala, že jedáleň je orientovaná na 
stravovanie základnej školy a materskej školy. Starosta potvrdil, že to tak aj 
ostane. Ďalej starosta povedal, že o tomto vie aj školský inšpektor a hygienička 
a nevidia v tom problém. Poznamenal, že stačí pozmeniť prevádzkový poriadok 
a môže sa tu stravovať aj 300 stravníkov nie cca 110 ako doteraz. Ďalej ho teší 
že nové vedenie je naklonené podporiť aj rôzne obecné akcie. Keďže už neboli 
žiadne návrhy ani otázky, tak dal starosta o návrhu hlasovať. 



Hlasovanie: za návrh hlasovali Ing. Mária Jankovičová, Ján Kvetko, Anna 
Rusňáková, Jana Máteová 
Zdržala sa hlasovania Ing. Mária Šablatúrová. 
 
 
Bod č.6:Schválenie nájomnej zmluvy parcely č.3072 
 
 Starosta oboznámil prítomných, že sa parcela č.3072 je oproti 
cintorínu (budúce parkovisko) a podotkol, že tá parcela je dosť veľká, zasahuje 
pod železnicu až pod staničnú budovu. Starosta prečítal niektoré odseky 
navrhovanej nájomnej zmluvy medzi ŽSR a obcou Muránskou Dlhou Lúkou. 
Oboznámil prítomných o ročnom nájme 105 €, s tým že sa musia osadiť značky 
STOP pred železničným priecestím z jednej strany a z druhej strany. Druhá 
nájomná zmluva sa týka tej istej parcely, ale ohľadom zastavaných plôch 
a nádvorí – 368m2. Za pozemok 10 centov a 390 € za stavbu na rok. Predstava 
starostu je, že sa zaplatí nájom za 2 mesiace a potom by sa za minimálnu cenu 
odkúpila parcela. Starosta dal priestor na otázky. 
Pani Rusňáková sa opýtala či nechcú železnice predať rovno ? Starosta 
odpovedal, že nie. Ešte sa opýtala či sa nedajú splátky nastaviť mesačne ? 
Starosta povedal, že to musí ešte prekonzultovať so železnicami a pokúsi sa pre 
obec dohodnúť čo najlepšie podmienky, jednak znížením nájmu a jednak 
úhradou nájmu mesačnými splátkami. Pokračovať bude aj vybavovaním kúpy 
budovy. 
Poslanci sa zhodli na tom, že do tej budovy sa nebude investovať nič, lebo aj tak 
nie je isté či železnice budovu predajú a nájom je vysoký, keď by sa dal znížiť 
nájom a splátky nastaviť na mesačné tak to bolo v poriadku. 
Hlasovanie: o prvej zmluve „parkovisko“ : jednohlasne schválené 
     o druhej zmenenej zmluve : jednohlasne schválené 
 
Bod č.7 Prechod kompetencií obecnej knižnice pod novovytvorenú školskú   

knižnicu 
 
 Starosta oboznámil prítomných so zámerom vytvoriť školskú knižnicu 
a následne zrušiť a previesť kompetencie obecnej na školskú knižnicu. 
Starosta sa opýtal na otázky. Žiadne neboli. 
Hlasovanie a) vytvorenie školskej knižnice – jednohlasne schválené 

  b) zrušenie obecnej knižnice a prechod kompetencií na 
novovytvorenú školskú knižnicu – jednohlasne schválené 
 

 
 
 



Bod č.8:Zobratie na vedomie vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych 
kontrol 

 
 Starosta prečítal zistenia preventívnych protipožiarnych kontrol, to že 
kontrolóri obišli každého, nedostatky spísali a upozornili aby si to odstránil. 
Starosta ďalej prečítal návrh na uznesenie. 
Obecné zastupiteľstvo to vzalo na vedomie. 
 
 
Bod č.9: Bezodplatný prevod vodárenských akcií 
 
 Starosta oboznámil prítomných s možnosťou získania 4409 akcií 
z fondu národného majetku. Starosta navrhuje schváliť to, aj z toho dôvodu, že 
vodárne sú podnik ktorý je a bude vždy potrebný a bude ziskový. Starosta sa 
opýtal na otázky. Keďže otázky žiadne neboli, dal starosta hlasovať.  
Hlasovanie: za návrh hlasovali Ing. Mária Jankovičová, Ing. Mária Šablatúrová , 
Anna Rusňáková, Jana Máteová 
Zdržal sa : Ján Kvetko. 
 
Bod č.10: Rôzne 
 
 Ing. Šablatúrová nechápe prečo sa na ňu kladie vina za prepúšťanie 
kuchárok, tak jej to povedal jeden nemenovaný občan. Podľa nej toto nie je 
riešenie, ale teší ju, že sa bude zlepšovať strava. Ďalej povedala, že sa zápisnica 
nezhoduje s tým čo bolo povedané, konkrétne o tom, že sa hneď nenavrhovalo 
aby sa jedáleň prenajala. Pani Máteová povedala, že podľa toho čo si ona 
pamätá tak o prenajme sa hovorilo ešte skôr, tak že to by malo byť v poriadku. 
Ďalej dodala to, že deti v škôlke naháňajú, aby rýchlo jedli, pretože majú aj 
iných ľudí na výdaj stravy. Pani poslankyňa Rusňáková dodala, že to nie len 
pani Šablatúrovú obvinili ale aj ostatných, pretože odkaz bol taký ďakujem 
pánovi starostovi a poslancom. 
Starosta daný príspevok odmietol komentovať. 
Starosta ďalej oboznámil prítomných s rokovaním s dvoma firmami ohľadom 
káblovky. Jedna sa mu neozýva a s druhov práve rokuje. Kvôli povinnosti 
káblovku zlegalizovať, bude musieť obec na výšiť poplatky(bude musieť platiť 
poplatky za retransmisiu...). Počíta s tým, že sa o niečo zvýši poplatok za 
káblovku, ale na oplátku bude od správcovskej firmy žiadať jednak viac kanálov 
a lepšiu kvalitu vysielania a služieb. Ďalej prečítal návrhy programových 
skladieb a ceny k tomu. Poslanci sa dohodli na tom, že sa spraví anketa 
o s ktorou skladbou programov súhlasia užívatelia. Starosta dal hlasovať 
o podpise zmluvy na základe výsledku ankety.  
Hlasovanie: jednohlasne schválené.  
 



Bod č.11: Schválenie uznesenia 
 
 Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie : 5 poslanci hlasovali za návrh 
Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Starosta nechal priestor na diskusiu. Žiadne otázky ani pripomienky neboli. 
 
 
 
 
 
 
Bod č.12: Záver 
 
 Po prejednaní všetkých bodov starosta poďakoval prítomným za to, 
že prišli a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 24.3.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e 
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dna 24.3.2011 
 

________________________________________________________ 
 
 
K bodu 1.: Zahájenie 
 

U z n e s e n i e c. 25/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

pozmenenie program zasadnutia. 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie  
 

U z n e s e n i e c. 26/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do 

návrhovej komisie pani Ing. Šablatúrovú a pána Kvetka 
 

K bodu 3.: Plnenie prijatých uznesení 
 

U z n e s e n i e c. 27/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie plnenie prijatých uznesení  
 

K bodu 4.: Schválenie záverečného rozpočtu obce 
 

U z n e s e n i e c. 28/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

záverečný rozpočet obce 
 
 



K bodu 5.: Schválenie výberu nájomcu školskej jedálne 
 

U z n e s e n i e c. 29/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje výber 
nájomcu školskej jedálne 

 
K bodu 6.: Schválenie nájomnej zmluvy parcely č.3072 
 

U z n e s e n i e c. 30/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje:  
a) Nájomnú zmluvu o „parkovisku“ oproti cintorínu 
b) Nájomnú zmluvu o staničnej budove podmienečne pri 

dodržaní pripomienok OZ  
 

K bodu 7.: Prevod kompetencií obecnej knižnice pod novovytvorenú školskú   
knižnicu 
 

U z n e s e n i e c. 31/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje: 

a) Vytvorenie školskej knižnice 
b) Zrušenie obecnej knižnice a prechod kompetencií na 

novovytvorenú školskú knižnicu  
 
 

K bodu 8.: Zobratie na vedomie vyhodnotenie preventívnych kontrol  
 

U z n e s e n i e c. 32/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na 

vedomie vyhodnotenie preventívnych kontrol 
 
 
 
 
 
 



K bodu 9.: Bezodplatný prevod akcií  
 

U z n e s e n i e c. 33/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

bezodplatný prevod akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
 

K bodu 10.: Rôzne 
 

U z n e s e n i e c. 34/24/3/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje 

poverenie vypracovania a podpísania zmluvy na základe ankety 
ohľadom TKR. 

 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke 
Dna 24.3.2011 
Zapísal: Bc. Lukáš Rusnák 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
Starosta obce 

 
 
 
 
 

 


