Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Zápisnica
Napísaná z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke,
ktoré sa konalo dňa 29.10.2009.
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Lýdia Kováčová, Margita Ondriková, Viera
Ondriková,
Kontrolórka obce - Božena Michalčeková
Ospravedlnený - Branislav Ďurej
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení
Oznámenie o schválení žiadostí o dotácie 3.4.1. a 3.4.2.
Schválenie kontokorentného úveru
Prejednanie, prípadne schválenie zavedenie kamerového systému
obce
8. Prejednanie, prípadne schválenie obnovy internetovej stránky obce
9. Prejednanie, prípadne schválenie komplexného prístupu - podanie
žiadosti o dotáciu
10. Určenie zodpovednosti za pokutu obce
11. Správa hlavného kontrolóra
11. Rôzne
12. Schválenie uznesenia
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: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Lýdia Kováčová a Viera
Ondriková.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie
Za overovateľov návrhovej komisie boli navrhnutí : Margita
Ondriková a Želmíra Štefanková. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 4.: Plnenie uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.8.2009 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:
Uznesenie č. 135/31/8/2009 - splnené
č. 136/31/8/2009 - splnené
č. 137/31/8/2009 - splnené
č. 138/31/8/2009 - splnené
č. 139/31/8/2009 - splnené
č. 140/31/8/2009 - splnené
č. 141/31/8/2009 - splnené
č. 142/31/8/2009 - splnené
K bodu 5.: Oznámenie o schválení žiadostí o dotácie 3.4.1. a 3.4.2.
Starosta informoval poslancov o úspešnosti a schválení dvoch
žiadostí a to:
1. Žiadosť na opravu budovy obecného úradu – v tejto žiadosti nám bola
schválená dotácia na: opravu fasády, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu
elektrických rozvodov, výstavbu ústredného kúrenia a zriadenie internetovej
miestnosti pre občanov obce.
2. Žiadosť na opravu infraštruktúry obce : Cesta na cintorín – v tejto žiadosti
bola obci schválená dotácia na: opravu cesty, asfaltovanie, odvodnenie, priečne
státie, podbetónovanie mosta pred Simana.
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podalo žiadosti a zaplatilo za projekty – nám sa podarilo to, že nám boli obe
žiadosti schválené a budú nám preplatené aj finančné prostriedky za
vypracovanie projektovej dokumentácie a za výber dodávateľa stavby
oprávnenou osobou, pretože pri úspešnej žiadosti sú oprávnenými nákladmi.
Starosta sa poďakoval všetkým hlavne poslancom za to, že odobrili kroky, ktoré
podnikol, aby nám boli oba projekty schválené, ale aj zamestnankyniam
obecného úradu za ich samostatné a zodpovedné zastávanie svojich povinností.
Starosta ďalej informoval, že žiadal o peniaze na vymaľovanie strechy obecného
úradu a sály kultúrneho domu .
K bodu 6.: Schválenie kontokorentného úveru
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
keďže máme schválené žiadosti na dotácie na opravu budovy obecného úradu
a cesty na cintorín bude obec na začiatok potrebovať peniaze, aby mohla
zaplatiť dodávateľov. Obec dostane na dotácie cca 199 163,50 € (6 000 000,Sk) čiže bude potrebovať na začiatok požičať 35 % až 40 % z tejto sumy. Je
možné, že obec nebude potrebovať tieto peniaze, ale keď by náhodou, bude
dobré mať schválený kontokorentný úver, aby sme sa nemuseli schádzať znova.
Samozrejme, keď to nebude potrebné tak obec o úver nepožiada.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – keď obec zoberie kontokorent za nečerpanie sa
platí.
Starosta obce – samozrejme uvedomujem si to, ale o kontokorentný úver
nepožiadame dovtedy kým nepodpíšem zmluvu a iba v prípade, že nebudeme
mať dostatok svojich vlastných prostriedkov.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – začnú sa práce už v zime?
Starosta obce – budú sa musieť začať po podpísaní zmluvy, aby sme dodržali
termíny.
Poslankyňa Želmíra Štefanková – koľko bude stáť ústredné kúrenie obecného
úradu?
Starosta obce – zhruba 15 000,- €. Na účte máme momentálne zruba 30 tis €,
tieto peniaze môžeme použiť na zaplatenie dodávateľom, ktorý nám vybudujú
kúrenie.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – kontokorent sa čerpá vtedy, keď nie sú peniaze
na účte.
Starosta obce – dohodnime sa, že úver neschválime a zaplatíme to z vlastného
účtu, keď to bude možné dohodneme sa s dodávateľom o posun platby. Máme
vykonaný výber dodávateľa zúčastnila sa na ňom p. Štefanková, pri realizácii
stavby nám bude treba stavebný a autorský dozor.
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rekonštrukcii budovy obecného úradu.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 7.: Prejednanie, prípadne schválenie zavedenia kamerového systému
obce
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva
o možnosti vybudovať v obci kamerový systém, ktorý by uľahčil objasňovať
trestnú činnosť, prípadne malé priestupky.
Dostal cenovú ponuku od
súkromného podnikateľa p. Ing. Ľubomíra Knoppa. V ponuke je zahrnuté
vybudovanie kamerového systému a kompletná údržba. Ponuka na inštaláciu
troch kamier a ich údržbu je vo výške 3 308,- €.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – kto bude vyhodnocovať výsledky z kamery?
Starosta obce – vyýsledky sa budú vyhodnocovať len v tom prípade, keď sa
niečo stane.
Poslankyňa Margita Ondriková – v tejto chvíli je dôležitejšie použiť financie na
vybudovanie ustredného kúrenia a až potom na kamerový systém.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že súhlasia s vybudovaním
kamerového systému v prípade dobrej finančnej situácie obce ku kuncu roka
2009.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 8.: Prejednanie, prípadne schválenie obnovy internetovej stránky obce
Starosta obce inoformoval poslancov obecného zastupiteľstva
o tom, že dostal ponuku, ktorá sa týka obnovy internetovej stránky obce. Firma
by nám internetovú stránku upravila za sumu v rozmedzí od 350,- € do 700,€. Ako povedal starosta obce uvedomuje si, že je to dosť veľa peňazí, ale terajšia
podoba našej internetovej stránky je dosť nešťastná. Starosta povedal, že si
uvedomuje, že je to dosť vysoká čiastka, ale obec so svojou internetovou
stránkou sa prezetujeme do sveta, a podľa neho to budú dobre využité peniaze.
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce, aby na budúcom
obecnom zastupiteľstve predložil ponuky od viacerých firiem na vyhotovenie
obecnej internetovej stránky.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
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Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 9:

Prejednanie, prípadne schválenie komplexného prístupu – podanie
žiadosti o dotáciu

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že by
chcel podať žiadosť o dotáciu na výstavbu hygienického centra pri rómskej
osade. Keďže problém s hygienou je na rómskej osade zo dňa na deň väčší je
potrebné sa tým zaoberať. Toto zariadenie by slúžilo ako hygienické,
zdravotnícke a vzdelávacie centrum. V budove, ktorá by mala dve poschodia by
sa na prízemí vytvorilo hygienické centrum s práčovňou a sprchami a na
poschodí by boli priestory, kde by sa konali besedy a poskytovala lekárska
starostlivosť.
Starosta informoval poslancov, že za predloženie žiadosti bude musieť dať obec
sumu 1.300,- €, ďalej bude musieť obec vykúpiť pozemky. Stavať bude obec
svojpomocne a projekt bude spolufinancovať piatimi percentami. Samozrejme
výkup pozemkov ostáva na obci.
Poslankyňa Margita Ondriková – ako to bude s platbou za vodu v hygienickom
centre.
Starosta obce – rómovia si budú musieť za pranie a sprchovanie zaplatiť.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.
K bodu 10.: Určenie zodpovednosti za pokutu obce
Starosta informoval poslancov obecného zastupitestva, že dňa
18.3.2009 bola Daňovým úradom v Revúcej vykonaná kontrola, pri ktorej sa
zistilo, že sme nesplnil povinnosť registrovať sa ako platca DPH do 20.1.2008,
z dôvodu dosiahnutia obratu v obecnom pohostinstve od januára 2007 do
decembra 2007 výšku 20 100,88 € (1 509 339,- Sk). Daňový úrad dal obci
pokutu vo výške 1.000,- € (30 126,- Sk). Ako ďalej starosta obce informoval
poslancov vyzval p. Katarínu Ficeriovú na to, aby zaplatila pokutu, keďže ako
ekonómka obce, ktorá viedla účtovníctvo obce a účtovníctvo pohostinstva obce
mala nadriadených informovať o tom, že je potrebná registrácia k plateniu DPH.
Pani Ficeriová mu zaslala odpoveď v ktorej uvádza, že do jej pracovnej náplne
nepatrilo sledovanie tržieb a evidencie v krčme a ani to, že je zodpovedná za
podanie registrácie pre DPH na príslušnom daňovom úrade.
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týkajúce sa účtovníctva a povinností, ktoré pre obec vyplývajú. Obci vznikla
škoda, ktorú treba vymáhať, neviem kto iný by mal byť zodpovedný, za to že
obec mala byť zaregistrovaná ako platcom DPH do 20.1.2008. Pokuta by mala
byť zosobnená.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – účtovníčka, ktorá účtuje musí mať prehľad o tom
či je potrebná registrácia, iba ona je zodpovedná.
Poslankyňa Margita Ondriková – keď to zistila mala upovedomiť starostu a on
by následne poveril pracovníka, aby bola obec zaregistrovaná ako platca DPH.
Starosta obce – ale neupovedomila. Nedá sa povedať, že by p. Ficeriová
nevedela o čo ide, keď nám pri kontrole zistili, že roky pred tým sme si
„ustrážili“ na čo bola obec so strany Daňového úradu v Revúcej upozornená,
ale rok 2007 sa už neustrážil.
Kontrolórka obce – vždy je zodpovedná ekonómka, aj tam kde som pracovala to
tak bolo.
Starosta obce – na vás poslancoch je aby ste posúdili aká je miera zavinenia p.
Ficeriovej.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – ja si myslím, že je to jej chyba. Za čo brala plat,
keď nechcela byť za nič zodpovená?
Poslankyňa Margita Ondriková – bolo by najlepšie, aby bola p. Ficeriová
prítomná aby sa mohla k tomuto problému vyjadriť.
Starosta obce – ona sa vyjadrila – listom.
Poslankyňa Margita Ondriková – nie som presväčšená, že zodpovednou bola len
p. Ficeriová.
Kontrolórka obce – podľa mojej mienky je za pokutu zodpovedná jednoznačne
ekonómka – p. Ficeriová, pretože do účtovníctva obce zúčtovávala prevádzku
práve ona.
Poslankyňa Viera Ondriková – mala by sa zriadiť škodová komisia, aby sa
určilo, kto je zodpovedný.
Kontrolórka obce – v prípade, že sa poslanci nedohodnú potom by sa mala
zostaviť škodová komisia, kde by sa predvolali p. Vrtiš, p. Ficeriová a p. Repák.
Starosta obce dal hladovať o tom či je za pokutu od Daňového úradu v Revúcej
zodpovedná p. Ficeriová.
Hlasovanie: 2 poslankyne hlasovali za návrh,
2 poslankyne sa zdržali.
K bodu 11.: Správa hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce p. Boženu Michalčekovú predložila
poslancom obecného zastupiteľstva správu z kontrol, v zmysle § 18 zákona
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(Príloha č.1)
Kontrolórka obce p. Božena Michalčeková zároveň predložila poslancom
obecného zastupiteľstva aj svoj plán kontrolnej činnosti na štvrtý štvrťrok 2009.
(Príloha č.2)
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu z kontrol a plán kontrolnej
činnosti na vedomie.
K bodu 12.: Rôzne
A/ Informovanie o proteste prokutátora
Starosta obce inornoval poslancov obecného zastupiteľstv, že dnes
obdržal od prokurátora prostest voči VZN 1/2009 o slobodnom prístupe
k inormáciam, keďže sú niektoré z bodov v rozpore so zákomon č. 211/200 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám. Keďže obec obdržala tento protest iba
v deň konania obecného zastupiteľstva, nebolo možné nedostatky vo VZN
1/2009 odstrániť, preto starosta obce navrhol protest zobrať na vedomie
a nápravu vykonať na budúcom obecnom zastupiteľstve.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali protest prokurátora na vedomie.
B/ Vianočná výzdoba
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, keďže
sa blíži adventné obdobie je potrebné zaoberať sa vianočnou výzdobou.
Poslankyňa Lýdia Kováčová – bolo by aspoň vyzdobiť vianočný stromček.
Starsta obce – je na vás zvážiť akú vianočnú vyýzdobu budeme tento rok robiť.
Poslankyňa Želmíra Štefanková – je potebné pouvažovať na umiestnení
stromčeka, keďže v minulom roku sa ozdobovala strieborná jedla v parku, ale jej
konáre sú veľmi blízko elektrického vedenia.
Starsta obce – stromček môžem zabezpečiť od lesov a my dodáme výzdobu.
C/ Ponuka na odchyt psov
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
dostal ponuku od jednej firmy na asanáciu túlavých psov v hodnote 500,- €. Za
túto sumu by odchytili 20 túlavých psov čo je podľa neho príliš vysoká suma za
málo psov.
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Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dal starosta obce o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 4 poslankyne hlasovali za návrh.
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený.

K bodu 13.: Záver
Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 29.10.2009
Zapísala: Viera Gešová
Overovatelia:
Lýdia Kováčová

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

Viera Ondriková

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

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Obec Muránska Dlhá Lúka
_________________________
Uznesenie
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 29.10.2009
________________________________________________________
K bodu 1.: Otvorenie

U z n e s e n i e č.144/29/10/2009
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.145/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za
overovateľov zápisnice: Lýdiu Kováčovú a Vieru Ondrikovú.
K bodu 3.: Voľba návrhovej komisie

U z n e s e n i e č.146/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do
návrhovej komisie : Margitu Ondrikovú a Želmíru Štefankovú.
K bodu 4.: Plnenie uznesení

U z n e s e n i e č.147/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
plnenie uznesení prijatých na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného
31.08.2009.
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U z n e s e n i e č.148/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
oznámenie o schválení žiadostí o dotácie 3.4.1. a 3.4.2.
K bodu 6.: Schválenie kontokorentného úveru

U z n e s e n i e č.149/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke
A/ neschvaľuje kontokorentný úver
B/ schvaľuje započatie prác na rekonštrukcii budovy obecného úradu
(zhotovenie ústredného kúrenia, inštaláciu elektrického rozvodu a výmenu
okien) z vlastných prostriedkov.
K bodu 7.: Prejednanie, prípadne schválenie zavedenia kamerového systému
obce

U z n e s e n i e č.150/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke podmienečne
schvaľuje zavedenie kamerového systému v prípade dobrej finančnej situácie
obce na konci roka 2009.
K bodu 8.: Prejednanie, prípadne schválenie obnovy internetovej stránky obce

U z n e s e n i e č.151/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke poveruje starostu obce, aby na
budúcom obecnom zastupiteľstve predložil ponuky viacerých firiem na
vyhotovenie obecnej internetovej stránky.
K bodu 9.: Prejednanie, prípadne schválenie komplexného prístupu – podanie
žiadosti o dotáciu
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U z n e s e n i e č.152/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke :
A/ súhlasí
so spracovaním Lokálnej stratégie komplexného prístupu,
strategického rozvoja dokumentu obce, zameraného na marginalizované skupiny
obyvateľstva obce populácie podľa požiadaviek Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity.
B/ poveruje starostu obce k zabezpečeniu prípravných prác na realizácii
Lokálnej stratégie komplexného prístupu a zabezpečeniu majetkových
a právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých je plánovaná výstavba
polyfunkčného centra, zabezpečujúceho výchovno-vzdelávacie a sociálne služby
pre marginalizáciou ohrozených skupín obyvateľstva obce.
K bodu 11.: Správa hlavného kontrolóra

U z n e s e n i e č.153/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Muránska Dlhá Lúka.
K bodu 12.: Rôzne

U z n e s e n i e č.154/29/10/2009
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie
protest prokurátora k prijatému VZN č. 1/2009.
V Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 29.10.2009
Zapísala: V. Gešová
Overovatelia:
Lýdia Kováčová

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

Viera Ondriková

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

