Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke,
ktoré sa konalo dňa 31.08.2009.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera
Ondriková, Branislav Ďurej
Ekonómka obce – Ing. Jozefína Mihalková
Neprítomná: Božena Michalčeková - kontrolórka obce
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení
Plnenie rozpočtu obce na rok 2009
Úprava rozpočtu obce za rok 2009 – schválenie zmeny príjmov a
výdavkov
7. Schválenie PHSR obce
8. Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva Muránska
Planina – Čierny Hron
9. Prejednanie, schválenie úpravy výšky stravného v ŠJ, prijatie
dodatku k VZN č. 3/2008
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
11. Informovanie občanov o činnosti OÚ
13. Záver
Jednanie

K bodu 1.: Zahájenie
––––––––
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek
Nosko, ktorý všetkých prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
Starosta obce dal o programe hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-2K bodu 2.: Plnenie uznesení
______________
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.6.2009 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:
Uznesenie č. 127/30/6/2009 - splnené
č. 128/30/6/2009 - splnené
č. 129/30/6/2009 - splnené
č. 130/30/6/2009 - na vedomie
č. 131/30/6/2009 - čiastočne splnené (termín do konca roka 2009)
č. 132/30/6/2009 - splnené, (prebieha rokovanie)
č. 133/30/6/2009 - splnené
č. 134/30/6/2009 - splnené
K bodu 3.: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
_____________________________________
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Branislav Ďurej a Želmíra
Štefanková.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený
K bodu 4.: Voľba návrhovej komisie
____________________
Za overovateľov návrhovej komisie boli navrhnutí : Margita
Ondriková a Viera Ondriková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 5.: Plnenie rozpočtu obce na rok 2009
_________________________________
Poslancom bolo vopred v písomnej podobe predložené plnenie
rozpočtu obce k 30.6.2009.
Celkové plnenie rozpočtu v celých eurách k uvedenému termínu je nasledujúce:
Schválený rozpočet
Príjmy
Výdavky

314 015
283 015

Skutočnosť
189 367
179 473

-3Poslanec Branislav Ďurej - sa spýtal na položku 10.7.0 a položka 10.4.0.5
p. Mihalková – mu odpovedala, že v tejto položke10.7.0 sa jedná o vodu
v rómskej osade a v položke 10.4.0.5 sa jedná o detské prídavky, ktoré
poukazuje ÚPSVa R v Revúcej na účet obce a obec ako osobitný príjemca
následne vydáme rodičom napríklad poukážky na nákup potravín.
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému plneniu rozpočtu ďalej nemalo žiadne
pripomienky a zobralo predložené plnenie rozpočtu na vedomie.
K bodu 6.: Úprava rozpočtu obce za rok 2009 – schválenie zmeny príjmov a
výdavkov
_____________________________________________________
Poslancom bol vopred v písomnej podobe predložený návrh na
zmenu rozpočtu obce.(Príloha č.1) Starosta obce požiadal poslancov obecného
zastupiteľstva o zmenu rozpočtu, keďže v jednotlivých položkách dochádza
k väčšiemu čerpaniu ako sa pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 predpokladalo.
Preto starosta požiadal o presun rozpočtu medzi jednotlivými položkami. Na
celkovú výšku pôvodne schváleného rozpočtu táto zmena nebude mať dopad.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7.: Schválenie PHSR obce
___________________
Poslancom bola vopred v písomnej podobe predložená pracovná
verzia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska dlhá Lúka na
pripomienkovanie.
Starosta obce informoval poslancov, že predložený Plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja našej obce má ešte drobné kozmetické chybičky, ktoré sa
ešte dopracujú. Ďalej informoval poslancov, že všetky dnes vznesené
pripomienky budú zapracované v origináli, keďže ten bude ďalej odovzdaný aj
na VÚC v Banskej Bystrici.
Poslanec Branislav Ďurej - pripomienkoval, že v Pláne hospodárskeho a
sociálneho rozvoja sa mu zdá, že sú uvedené staré štatistické údaje.
Starosta obce - údaje sme do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Muránska dlhá Lúka žiadali zo Štatistického úradu a niektoré sú z roku 2001,
keď bolo vykonané veľké štatistické zisťovanie.
Starosta obce dal o schválení PHSR obce hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-4K bodu 8.: Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva Muránska
Planina – Čierny Hron
_____________________________________________________
Starosta obce vyzval poslankyne Želmíru Štefankovú a Lýdiu
Kováčovú, aby oboznámili poslancov o návšteve p. Bc. Ireny Milecovej, ktorá
ich poinformovala o činnosti Verejno-súkromného partnerstva Muránska
Planina – Čierny Hron.
Poslankyňa Želmíra Štefanková – vysvetlila výhody vstupu do Verejnosúkromného partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron prítomným
poslancom na príklade: Obec Muránska Huta, ktorá je členom partnerstva
požiadala a dostala finančnú pomoc na opravu pamätníka rodiny Koburgovcov
ako i na opravu autobusových zastávok. Obec Polhora – dostala finančnú pomoc
na kroje pre folkloristov. Podľa oboch poslankýň by nebolo na škodu vstúpiť do
Verejno-súkromného partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron
a momentálne je to i posledná možnosť. Výhodou je, že v prípade vstupu
podnikatelia, ale aj cirkvi z našej obce po zaplatení vstupného poplatku 16,- €
budú môcť v rámci projektov čerpať financie na rôzne aktivity. Členský
poplatok pre obec je 0,70 € na jedného občana.
Poslankyňa Želmíra Štefanková – vysvetlila poslancom, že s vypracovaním
projektov každému pomôžu.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – oboznámila poslancov, že fungovanie Verejnosúkromného partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron je nasledovné :
Verejno-súkromného partnerstvo požiada štát cez projekt LÍDER o finančné
prostriedky a tie následne rozdelí na jednotlivé projekty. Vystúpenie z Verejnosúkromného partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron je jednoduché nezaplatí sa členský príspevok. Ďalej poslankyne informovali o tom, že Verejnosúkromné partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron organizuje každý rok
prezentáciu regiónu, vždy v inej členskej obci.
Starosta obce – poďakoval obom poslankyniam. Informoval poslancov
obecného zastupiteľstva, že valné zhromaždenie Verejno-súkromného
partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron nás podmienečne prijalo za člena,
ale iba v tom prípade, že na dnešnom obecnom zastupiteľstve schválime vstup.
Ďalej sa vyjadril, že nikoho nebude nútiť, môže akurát presviedčať o výhodách
vstupu našej obce do Verejno-súkromného partnerstva Muránska Planina –
Čierny Hron.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-5K bodu 9: Prejednanie, schválenie úpravy výšky stravného v ŠJ, prijatie
dodatku k VZN č. 3/2008
_________________________________________________
Starosta obce informoval poslancov, že cenu stravného lístka pre
starobných dôchodcov je potrebné zvýšiť, keďže obec je od 1.4.2009 platcom
DPH.
Po dohode s vedúcou školskej jedálne a ekonómkou obce navrhuje zvýšiť cenu
stravného lístka na 1,50 € (45,20 Sk). Celková výška stravného pre
starobných dôchodcov nad 60 rokov (občanov obce) bude 1,99 € (60,- Sk) ,
z toho 1,50 € (45,20 Sk) hradí dôchodca a 0,49 € (14,80 Sk) prispieva obec
z rozpočtu, u cudzích stravníkov je 1,99 € (60,- Sk). Ďalej starosta obce
navrhol, aby účinnosť dodatku bola od 1.10.2009.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 5 poslanci hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10.: Rôzne
______
A/ Informovanie o novozvolenej riaditeľke ZŠ
Starosta obce informoval že 11.8.2009 sa konalo výberové konanie
na post riaditeľky ZŠ. Do výberového konania boli prihlásené dve uchádzačky
Mgr. Monika Podolinská a Mgr. Jana Petrášová. Víťazkou výberového konania
je Mgr. Monika Podolinská a dňa 17.8.2009 bola menovaná do funkcie
riaditeľky ZŠ v našej obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie výsledky výberového
konania a menovanie Mgr. Moniky Podolinskej do funkcie riaditeľky ZŠ.
B/ Skrášľovanie obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o jednotlivých aktivitách, ktoré sa v obci medzičasom udiali. S peňazí
z ÚPSVaR bolo možné zakúpiť farbu ako i stavebný materiál následne UoZ,
ktorý sú v obci na aktivačných prácach vymaľovali objekty vo vlastníctve obce
ako autobusové stanice, dom smútku, humno a krčmu. Ďalej sa prerobila jedna
miestnosť v starej požiarnej zbrojnici, ktorá sa bude dať v budúcnosti využívať
ako posilňovňa prípadne sa využije na iné účely. V obci sa zasypávali výtlky
respektíve jamy a upravovala sa i cesta na Kapustniciach.

-6Poslankyňa Želmíra Štefanková – upozornila starostu obce, že bude potrebné
odstrániť nepotrebné stĺpy po TKR na vyšnom konci, keďže sú v zlom stave
a momentálne už nespĺňajú funkciu pre ktorú tam boli umiestené.
C/ Odvodnenie uličky „ Kapustnice“
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva
o zámere odvodniť uličku „ Kapustnice“, keďže táto ulička nie je skoro vôbec
odvodnená. Ďalej informoval, že požiadal SPP a.s. vyjadrenie ohľadne
ochranného
pásma,
Východoslovenskú
vodárenskú
spoločnosť
a Východoslovenskú energetiku o vyjadrenie k úprave miestnej komunikácie –
odvodneniu.
Poslanec Branislav Ďurej – navrhol, aby všetci čo bývajú na tejto ulici urobili
brigádu a upravili cestu.
Poslankyňa Margita Ondriková – sa spýtala či po odvodnení a úprave povrchu
cesty bude možné ulicu i asfaltovať.
Starosta obce – po úprave povrchu cesty a odvodnení bude možné cestu
i asfaltovať respektíve natiahnuť vrstvu asfaltu.
D/ Projekty
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
projekt na opravu budovy obecného úradu je už v procese schvaľovania
a vyhodnotený by mal byť koncom septembra. V prípade úspechu obec na túto
opravu dostane približne 995891,76 €. Čo sa týka projektu ihrisko starosta obce
informoval poslancov, že obec zatiaľ nedostala vyjadrenie. Musíme dúfať, že
projekt nám prejde tento rok, v prípade, že neprejde tento rok pokúsime sa
znovu na budúci rok.
K bodu 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 obce konštatoval, že návrh bol schválený.

-7K bodu 12.: Informovanie občanov obce o činnosti OcÚ
___________________________________
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ako
i prítomných občanov, že požiadal Okresné riaditeľstvo PZ SR so sídlom
v Rimavskej Sobote o umiestnenie zrkadiel v obci, hlavne na autobusových
staniciach kde je to počas príchodu autobusov ráno a poobede veľmi
nebezpečné. S Okresného riaditeľstva PZ SR so sídlom v Rimavskej Sobote
prisľúbilo umiestniť zrkadlá hlavne na tieto kritické miesta.
Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva
ako i prítomných občanov, že sa zúčastnil sedenia na ktorom sa zúčastnili
starostovia okolitých obcí, riaditeľ Národného parku Muránska planina
a zástupca VÚC. Na sedení sa prejednávala možnosť sprístupnenia Javorníkovej
doliny pre verejnosť. Starosta podotkol, že tento problém sa našej obce síce
netýka, ale v prípade otvorenia tejto doliny pre verejnosť je možné prilákať viac
turistov do našej doliny.
K bodu 13.: Záver
_____
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 31.08.2009
Zapísala: Viera Gešová
Overovatelia:
Branislav Ďurej

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

Želmíra Štefanková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 30.06.2009
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.135/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program
zasadnutia.
K bodu 2.: Voľba overovateľov zápisnice

U z n e s e n i e č.136/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Branislava Ďureja a Želmíru Štefankovú.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č.137/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Margitu Ondrikovú a Vieru Ondrikovú.
K bodu 4.: Plnenie uznesení

U z n e s e n i e č.138/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie uznesení prijatých na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
30.06.2009.

-2K bodu 5.: Plnenie rozpočtu obce za rok 2009

U z n e s e n i e č.139/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce za rok 2009 za I. polrok.

K bodu 6.: Úprava rozpočtu obce na rok 2009 – schválenie zmeny príjmov
a výdavkov

U z n e s e n i e č.140/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje úpravu
rozpočtu na rok 2009.

K bodu 7.: Schválenie PHSR obce

U z n e s e n i e č.141/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Dlhá Lúka.

Plán

K bodu 8.: Schválenie vstupu do Verejno-súkromného partnerstva Muránska
Planina – Čierny Hron

U z n e s e n i e č.142/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje vstup
územia obce Muránska Dlhá Lúka do Verejno-súkromného partnerstva
Muránska Planina – Čierny Hron.

-3K bodu 9.:Prejednanie, schválenie úpravy výšky stravného v ŠJ, prijatie dodatku
k VZN č.3/2008

U z n e s e n i e č.143/31/8/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje prijatie
dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 o príspevkoch na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 31.08.2009
Zapísala: V. Gešová
Overovatelia:
Branislav Ďurej

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

Želmíra Štefanková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

