Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 23. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 23.02.2009.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Branislav Ďurej, Margita
Ondriková, Viera Ondriková
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie komisie a otvorenie obálok pre voľby hlavného kontrolóra
5. Prejednanie CO obce
6. Schválenie sadzobníka poplatkov za pracovné úkony samosprávy obce
7. Prejednanie (schválenie) žiadostí o poskytnutie dotácií
8. Prejednanie (schválenie) poplatku za TKR
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
Jednanie
K bodu 1.: Zahájenie
––––––––
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek Nosko,
ktorý všetkých prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Program doplnil o nasledovné body:
- Vyhlásenie súťaže na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Schválenie vstupu do mikroregiónu Muránska Planina
- Schválenie zvýšenia odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
- Schválenie mimoriadnej odmeny starostovi obce
- Oboznámenia sa so zriadením internetovej stránky obce.
Starosta obce dal o programe hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice
________________________
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Margita Ondriková a Lýdia
Kováčová. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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_____________________
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Želmíra Štefanková a Viera
Ondriková.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 4.: Určenie komisie a otvorenie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra
______________________________________________________
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa dohodli, že obálky s prihláškami
na hlavného kontrolóra chcú otvárať spoločne a z toho dôvodu komisiu nezriadia.
Starosta obce odovzdal poslancom Obecného zastupiteľstva tri označené a
neotvorené obálky, ktoré boli doručené na obecný úrad v termíne, ktorý bol
stanovení v podmienkach voľby hlavného kontrolóra a ktorý bol zverejnený vo
vývesnej tabuli. Poslanci OZ poverili zapisovateľku otvorením obálok. Po
preskúmaní všetkých prihlášok sa poslanci OZ zhodli, že nakoľko všetky tri
prihlášky splnili podmienky, postupujú do výberového konania.
K bodu 5: Prejednanie CO obce
_________________
Starosta obce Ing. Marek Nosko informoval poslancov Obecného
zastupiteľstva o školení CO, ktoré organizoval Obvodný úrad a na ktorom sa
zúčastnila pracovníčka obce Zlata Tegdešová. Ďalej starosta obce informoval
poslancov OZ o povinnostiach obce vyplývajúcej zo školenia a o karte civilnej
obrany.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – poznamenala, že obec má povinnosť
pustiť raz za mesiac sirénu.
K bodu 6: Schválenie sadzobníka poplatkov za pracovné úkony samosprávy obce
________________________________________________________
Starosta obce Ing. Marek Nosko predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh sadzobníka poplatkov za pracovné úkony pri výkone
samosprávnych činností.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na jednotlivých poplatkoch
spojených s pracovnými úkonmi pri výkone samosprávnych činností.
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Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7: Prejednanie postupu podania žiadostí o poskytnutie dotácii
________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s projektom,
ktorý chce pripraviť – mal by to byť projekt na opravu mosta pred Simana.
Ďalej starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné vybrať
dodávateľa projektovej dokumentácie a preto je potrebné stanoviť súťažné
podmienky na výberové konanie.
Starosta obce sa s poslancami OZ dohodol na vypracovaní súťažných podmienok
podľa ktorých bude vybratý dodávateľ PD stavby.
Poslankyňa Margita Ondriková –sa spýtala starostu čo bude s mostom pri
evanjelickom kostole?
Starosta obce – povedal, že vie, že most pri evanjelickom kostole je tiež v zlom
stave, ale most pred Simana je v horšom stave a je to i jediný prístupová cesta
k rómskej osade a lesných a poľnohospodárskym pozemkom obce.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – povedala, že je potrebné, aby obec dodržala postup
a vypísala výberové konanie.
Poslankyňa Margita Ondriková – zdôraznila, že aj ona chce, aby bolo všetko
v poriadku.
Starosta obce – súhlasil s poslankyňami. Ďalej sa s poslancami OZ dohodol, že
vyber dodávateľa bude prevedený vyhodnotením súťažných kritérií (80 % cena
dodávky a 20% doba predloženia).
Poslanci OZ zobrali na vedomie spôsob vypracovania žiadosti o pridelenie dotácie.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 8: Schválenie zvýšenia poplatku za televízny káblový rozvod
_______________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou zvýšenia poplatku za
televízny káblový rozvod. Ďalej povedal, že ako sa dozvedel od zástupkyne
starostu v minulom roku sa vykonala rekonštrukcia TKR na vyšnom konci
a takúto rekonštrukciu je potrebné vykonať i na ostatných úsekoch TKR.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – povedala, že poplatok 16,59 € (500,Sk), ktorý sa vyberal doteraz je veľmi nízky. Podľa nej v dnešnej dobe, keď sa
všetko zdražuje je potrebné i tento poplatok zvýšiť.
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je veľmi nízky.
Poslanci sa zhodli, že poplatok by sa mal zvýšiť na sumu 26,56 € (800,- Sk).
Poslanec Branislav Ďurej - povedal, že pri platení poplatku by mala byť možnosť
platby v dvoch splátkach.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 9: Vyhlásenie súťaže na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
_______________________________________________________
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento dokument je potrebný i pri
predkladaní akýchkoľvek žiadostí o pridelenie dotácií, keďže je to základný
dokument o ktorý sa obec bude v budúcnosti opierať a ktorý má obec v zmysle
zákona o regionálnom rozvoji vypracovať.
Zástupkyňa starostu Želmíra Štefanková – sa spýtala, koľko bude taká projektová
dokumentácia stáť.
Starosta obce – povedal, že vyhotovenie takejto projektovej dokumentácie PHSR
obce stojí približne 996 €. Ďalej povedal, že požiada VÚC o finančnú podporu pri
spracovaní strategického dokumentu „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoj
obce Muránska Dlhá Lúka“
Poslanci sa dohodli, že na vyhlásení súťaže na projektovú dokumentáciu PHSR ako
aj platbu za projekt vo výšky cca 996 €.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10: Schválenie vstupu do mikroregiónu Muránska Planina
____________________________________________
Starosta obce Ing. Marek Nosko predložil poslancom obecného
zastupiteľstva návrh na vstup do mikroregiónu Muránska Planina.
Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že členské na jedného
obyvateľa je 0,4 €.
Poslanci OZ sa zhodli na vstupe do mikroregiónu Muránska Planina.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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____________________________________________________
Starosta obce Ing. Marek Nosko navrhol zvýšenie odmeny pre poslancov
obecného zastupiteľstva na sumu 16,60 € za jedno zasadnutie.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 12: Schválenie mimoriadnej odmeny starostovi obce
________________________________________
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na jednorázovej odmene pre
starostu obce vo výške 410 €.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 1: Oboznámenia sa so zriadením internetovej stránky obce
____________________________________________
Starosta
obce Ing. Marek Nosko informoval poslancov obecného
zastupiteľstva so zriadením internetovej stránky obce ako aj s výškou finančných
prostriedkov použitých na zriadení internetovej stránky.
Poslanci zobrali na vedomie informácie, ktoré im predložil starosta obce.
K bodu 11: Schválenie uznesenia
_________________
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 8: Záver
_____
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

-6V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 23.02.2009
Zapísala: Viera Gešová
Overovatelia:
Margita Ondriková

...................................

Lýdia Kováčová

...................................
Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 23.02.2009
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.94/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje doplnenie
programu zasadnutia.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice

U z n e s e n i e č.95/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Margitu Ondrikovú a Lýdiu Kováčovú.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č. 96/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Želmíra Štefanková a Vieru Ondrikovú.
K bodu 4.: Určenie komisie a otvorenie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra

U z n e s e n i e č. 97/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje prijatie
všetkých troch predložených žiadostí na funkciu hlavného kontrolóra.
K bodu 5.: Prejednanie CO obce

U z n e s e n i e č.98/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie CO
obce.
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U z n e s e n i e č. 99/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje sadzobník
poplatkov za pracovné úkony samosprávy obce.
K bodu 7.: Prejednanie postupu podania žiadostí o poskytnutie dotácii

U z n e s e n i e č. 100/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje podmienky
pri výbere dodávateľa projektovej dokumentácie, postup pri vyplnení žiadostí
a výšku platby za projekt „Most pred Simana“ vo výške cca 996 €.
K bodu 8.: Schválenie zvýšenia poplatku za televízny káblový rozvod

U z n e s e n i e č. 101/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zmenu
výšky poplatku za televízny káblový rozvod na 26,56 € s možnosťou platby
v dvoch splátkach.
K bodu 9.: Vyhlásenie súťaže na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

U z n e s e n i e č. 102/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vyhlásenie
súťaže projektovej dokumentácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
a platbu za projekt vo výške cca 996 €.
K bodu 10.: Schválenie vstupu do Mikroregiónu Muránska Planina

U z n e s e n i e č. 103/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vstup do
mikroregiónu Muránska Planina.
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U z n e s e n i e č. 104/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje zvýšenie
odmeny poslancov obecného zastupiteľstva na sumu 16,60 € za zasadnutie.
K bodu 12: Schválenie mimoriadnej odmeny starostovi obce

U z n e s e n i e č. 105/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje mimoriadnu
odmenu pre starostu obce vo výške 410 €.
K bodu 13: Oboznámenia sa so zriadením internetovej stránky obce

U z n e s e n i e č. 106/23/2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
informácie o zriadení internetovej stránky obce a čerpanie prostriedkov na
zriadenie internetovej stránky.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 23.02.2009
Zapísala: V. Gešová
Overovatelia:
Margita Ondriková

...................................

Lýdia Kováčová

...................................

Ing. Marek Nosko
starosta obce

