
Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 

 
Zápisnica 

Napísaná z 31. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej 
Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa  14.1.2010. 
 
Prítomní: pp. Želmíra Štefanková, Margita Ondriková, Viera Ondriková, 
Branislav  Ďurej 
Kontrolórka obce - Božena Michalčeková   
 
Ospravedlnená -  Lýdia Kováčová 
 
Program: 1.  Zahájenie 
                2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                3.  Voľba návrhovej komisie 
                4.  Plnenie prijatých uznesení 
                5.  Schválenie VZN č. 1/2010 o čiastočnej úhrade nákladov v ŠJ 
                6.  Schválenie VZN č. 2/2010 o výške dotácie na MŠ a ŠJ 
                7.  Schválenie  podania žiadosti o terénnu sociálnu prácu 
                8.  Schválenie predloženia  žiadosti  o dotáciu k lokálnej stratégii  
                     komplexného prístupu 
                9.  Schválenie odmeny pre obecnú kontrolórku 
              10.  Rôzne 
              11.  Schválenie uznesenia 
              12.  Záver   
 
 

J e d n a n i e 
 
 

K bodu 1.: Zahájenie 
                  –––––––– 
                  Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta Ing. Marek 
Nosko, ktorý všetkých prítomných privítal a oboznámil ich s programom 
zasadnutia. Starosta obce navrhol doplniť program o jeden bod: 
- výber dodávateľa na vypracovanie internetovej stránky. 
Starosta obce dal o zmene programu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci  hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
 



-2- 
 

K bodu 2.:  Voľba overovateľov zápisnice 
 

          Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Viera  Ondriková  
a Želmíra Štefanková. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci 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 Branislav Ďurej. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 4.:    Plnenie uznesení 
 
                    Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 10.12.2009 previedol starosta obce. Bolo zistené, že:     
Uznesenie  č. 160/10/12/2009 - splnené 
          č. 161/10/12/2009  - splnené     
          č. 162/10/12/2009 - splnené 
                   č. 163/10/12/2009 - splnené 
                   č. 164/10/12/2009 - splnené   
                   č. 165/10/12/2009 - splnené 
                   č. 166/10/12/2009 - splnené 
                   č. 167/10/12/2009 - v plnení 
                   č. 168/10/12/2009   - splnené 
                   č. 169/10/12/2009   - splnené 
                   č. 170/10/12/2009   - nesplnené  
 
 
K bodu 5.:   Schválenie VZN č. 1/2010 o čiastočnej úhrade nákladov v ŠJ 
 
 
  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že  
v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné prijať  všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré musí byť účinné k 1.2.2010. VZN č. 1/2010 určí  
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výšku  mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady v ŠJ. Poslancom bol vopred v 
písomnej podobe predložený návrh VZN č. 1/2010.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 6.:  Schválenie VZN č. 2/2010 o výške dotácie na MŠ a ŠJ 
 
 
  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že  
v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné prijať  všeobecne 
záväzné nariadenie o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školskej jedálne. VZN 2/2010 určí výšku a účel  použitia 
dotácie na prevádzku a mzdy. Poslancom bol vopred v písomnej podobe 
predložený návrh VZN č. 2/2010.  
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 7.:   Schválenie  podania žiadosti o terénnu sociálnu prácu 
 
  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o možnosti získania dotácie na vyfinancovania projektu  Terénna sociálna práca.  
Podľa konzultácie má naša obec  veľkú šancu  získať dotáciu na tento projekt, v 
rámci ktorej by terénny sociálny pracovník a jeho asistenti pomáhali osobám z 
cieľových skupín pri zaradení sa na trh práce, poskytovali sociálne poradenstvo 
a sociálne služby v oblasti sociálnej inklúzie. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
                   
K bodu 8.:    Schválenie predloženia  žiadosti  o dotáciu k lokálnej stratégii  
                    komplexného prístupu 
 
                    Starosta obce pripomenul poslancov obecného zastupiteľstva, že do 
konca januára je termín na podanie lokálnej stratégie  komplexného prístupu.  
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Projekt zahŕňa výstavbu hygienického centra, vzdelávacie programy pre deti 
a mládež, dospelých a podpora zamestnanosti (vzdelávanie k remeslám).  
Obec spolufinancuje projekt 5 % z celkových výdavkov, t.j. v max. výške 
70.000,00 EUR. 
V prípade úspešnosti projektu by štát 2 roky platil za vodu a elektrinu 
v hygienickom centre. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
 
K bodu 9.:  Schválenie odmeny pre obecnú kontrolórku 
 
  Starosta obce navrhol  pre kontrolórku obce  odmenu za rok 2009 
vo výške 100,- €.  Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s predloženým 
návrhom. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
  
 
K bodu 10.:  Výber dodávateľa  na vypracovanie internetovej stránky 
 
  Starosta pripomenul poslancom obecného zastupiteľstva, že 
uznesení č.151/29/10/2009 ho poverili, aby predložil OZ ponuky viacerých 
firiem na vyhotovenie obecnej internetovej stránky. 
Ďalej ich informoval, že na základe tohto poverenia rozposlal žiadosti 
o vypracovanie ponuky na úpravu internetovej stránky a dostal odpoveď od 
dvoch firiem. Z ktorých jedna ponúkala za úpravu stránky  900,- € a tá druhá 
700,-   €. Starosta následne ponuky posunul na zváženie poslancom obecného 
zastupiteľstva. 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na nižšej ponuke. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
                    Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
   
 
K bodu 11.: Schválenie uznesenia 
 
  Po predložení návrhu na uznesenie zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dal starosta obce  o návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 4 poslanci hlasovali za návrh. 
Starosta obce konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
K bodu 12.: Záver   
   
  Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 14.1.2010 
Zapísala: Viera Gešová 
 
 
Overovatelia: 
 
Viera  Ondriková                            ....................................... 
  
Želmíra Štefanková                        ....................................... 
 
 
 
   
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Muránska Dlhá Lúka 

_________________________ 
 

U z n e s e n i e  
 

Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej 
Lúke, ktoré sa konalo dňa 14.1.2010 
________________________________________________________ 
 
K bodu 1.:  Otvorenie 

 
                 U z n e s e n i e   č.171/14/1/2010 

 
                   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.172/14/1/2010 
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov  zápisnice:  Viera  Ondriková  a Želmíra Štefanková. 

 
  
K bodu 3.:  Voľba návrhovej komisie 
 
                   U z n e s e n i e   č.173/14/1/2010 
               
                Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do  
návrhovej komisie : Margita Ondriková a Branislav Ďurej.  
 
K bodu 4.: Plnenie uznesení 
 
                  U z n e s e n i e   č.174/14/1/2010 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie 

plnenie uznesení prijatých na 30. zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 
10.12.2009. 
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K bodu 5.:  Schválenie VZN č. 1/2010 o čiastočnej úhrade nákladov v ŠJ 
 
                   U z n e s e n i e   č.175/14/1/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o čiastočnej úhrade nákladov v ŠJ. 
 
K bodu 6.:  Schválenie VZN č. 2/2010 o výške dotácie na MŠ a ŠJ 
 
                   U z n e s e n i e   č.176/14/1/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010  o výške dotácie na MŠ a ŠJ. 
 
K bodu 7.:  Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.1/2009 
 
                   U z n e s e n i e   č.177/14/1/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje   

dodatok č.1  k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o slobodnom prístupe 
k informáciám. 
 
K bodu 8.:  Schválenie podania  žiadosti o terénnu sociálnu prácu 
 
                  U z n e s e n i e   č.178/14/1/2010 
 

                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  podanie 
žiadosti na terénnu sociálnu prácu. 
 
K bodu 9.:  Schválenie  predloženia žiadosti o dotáciu k lokálnej stratégii 
komplexného prístupu 
 
                   U z n e s e n i e   č.179/14/1/2010 
 
                   Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  
A/ berie na vedomie lokálnu stratégiu komplexného prístupu  „Pomoc 
marginalizovanej rómskej komunite v obci Muránska Dlhá Lúka. 
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B/ schvaľuje   
1/ Predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu uverejnenej Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v decembri 2008. 
2/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. 
3/ Spoluúčasť obce Muránska Dlhá Lúka na financovaní projektu LSKxP vo 
výške 5% z celkových výdavkov, t.j. v max. výške 70.000,00 EUR. 
 
K bodu 10.:  Schválenie odmeny pre obecnú kontrolórku 
 
                   U z n e s e n i e   č.180/14/1/2010 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  

vyplatenie odmeny  pre kontrolórku obce za rok 2009 vo výške 100,- €. 
  
K bodu 11.: Výber dodávateľa na vypracovanie internetovej stránky 
 
                  U z n e s e n i e   č.181/14/1/2010 
 
                  Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  výber 
dodávateľa na vypracovanie internetovej stránky firmu  Erikssonstudio. 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke 
Dňa 14.1.2010 
Zapísala: V. Gešová 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Viera  Ondriková                      .................................... 
 
Želmíra Štefanková                  .................................... 
 
 
                                                                                                 Ing. Marek Nosko 
                                                                                                    starosta obce 


