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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Zápisnica 

napísaná z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 

dňa 8.3.2022. 

Prítomní : Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva :  p.p. Ing.Ján Jankovič – zástupca starostu obce, 

 p.p. Želmíra Štefanková,  p.p. Branislav Ďurej 

Ospravedlnení           :  p.p. Jaromír Kasper, p.p. Ing.Ladislav Helik 

Hlavná kontrolórka  :  p. Lýdia Kováčová 

Zapisovateľka            :  p. Katarína Ficeriová 

 

Ďalší prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Program :  

1.Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Kontrola prijatých uznesení 

6. Žiadosť ECAV o finančnú podporu 

7. Informácie starostu obce 

8. Diskusia 

9. Návrh na prijatie uznesenia 

10. Záver 
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Bod č.1  :  Otvorenie 

Prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal a zasadnutie viedol starosta obce 

Mgr. Ján Kvetko. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní sú 

traja poslanci, dvaja poslanci - p.p. Ing. Ladislav Helik a p.p. Jaromír Kasper - svoju neúčasť 

na dnešnom zasadnutí vopred ospravedlnili. 

 

Bod č.2   :  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

Starosta obce  nahlas prečítal program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Opýtal sa poslancov, kto má návrh na doplnenie programu. Nikto z poslancov nepredložil 

žiadny návrh. 

Starosta obce dal o návrhu programu hlasovať. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci (Ing.J.Jankovič, p.Ž.Štefanková,p.B.Ďurej) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený.  

 

Bod č.3   :  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce  určil za overovateľov zápisnice p.p. Ing. Jána Jankoviča a p.p. Želmíru 

Štefankovú 

Za zapisovateľku určil p. Katarínu Ficeriovú. 

 

Bod č.4   :  Schválenie návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie p.p.  Branislava Ďureja a p.p. Ing. Jána 

Jankoviča. 

Opýtal sa poslancov, či majú iný návrh.  

Nikto z poslancov iný návrh nepredložil. 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu. 
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Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci (Ing.J.Jankovič, p.Ž.Štefanková, p.B.Ďurej) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č. 5.   :  Kontrola prijatých uznesení 

Kontrolu uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonal 

starosta obce. 

Uznesenie č. 198/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č. 199/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č.200/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č. 201/13/12/2021 -  splnené 

Uznesenie č.202/13/12/2021  -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č.203/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č.204/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č.205/13/12/2021   - splnené 

Uznesenie č.206/13/12/2021  -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č.207/13/12/2021  -  splnené 

Uznesenie č.208/13/12/2021  -  vzaté na vedomie 

Uznesenie č. 209/13/12/2021  - splnené 

 

Bod č.6   :  Žiadosť ECAV o finančnú podporu 

Dňa 28.2.2022 bola obci Muránska Dlhá Lúka doručená žiadosť o finančnú podporu, ktorú 

zaslal Evanjelický cirkevný zbor v Muránskej Dlhej Lúke. Cirkevný zbor sa obrátil na 

starostu obce a obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku, 

v rámci možností obce, na opravu srdca veľkého zvona a novej automatizácie veľkého zvona. 

Nakoľko je táto oprava dosť finančne náročná, rozhodli sa predstavitelia cirkevného zboru  

obrátiť so žiadosťou o príspevok aj na obec. Ako príloha tejto žiadosti je priložená aj 

vypracovaná cenová ponuka a fotodokumentácia, ktorú vypracovala firma, ktorá bude toto 
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dielo realizovať. Starosta obce túto žiadosť nahlas prečítal. Konštatoval, že cenová ponuka na 

zhotovenie nového srdca zvona a na novú automatizáciu zvona je vypracovaná precízne. 

Rozpočet na toto dielo je vypracovaný na sumu 3587 eur. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k žiadosti. 

- p. Ing. Ján Jankovič – opýtal sa prítomných predstaviteľov ECAV, či je to len jedna firma, 

ktorú oslovili, alebo či tieto práce vykonávajú aj viaceré firmy na Slovensku. 

-  odpovedal zborový farár Mgr. Dušan Hrivnak –  momentálne sú na Slovensku  tri firmy, 

ktoré to robia. Povedal, že okrem tejto firmy oslovili ešte jednu, ale   cenová ponuka sa 

v podstate zhodovala s touto.  Ďalej povedal, že okrem toho sa snažili  vybrať firmu, ktorá je 

aj odborne na úrovni. Obidve tieto oslovené firmy sa zaoberajú odlievaním zvonov 

a prevádzkou zvonov. Preto sa rozhodli  pre firmu, ktorá je bližšie k obci. 

- poslanec Branislav Ďurej  - navrhol, aby bola poskytnutá finančná podpora v sume 1000 eur. 

- poslankyňa Želmíra Štefanková – povedala, že zvon neslúži len ECAV, ale aj širokej 

verejnosti – občanom obce, preto podľa nej prispieť treba. Povedala, že súhlasí s navrhnutou 

sumou 1000 eur. 

- poslanec Ing. Ján  Jankovič – povedal,  že tiež súhlasí s poskytnutím finančnej podpory vo 

výške 1000 eur. 

Starosta obce – povedal, že v obci sú tri cirkvi, každá by mala mať podporu od obce. Chrám 

je aj kultúrnou a historickou pamiatkou v obci a treba sa tak oň aj starať, súhlasí s  poslancami 

navrhnutou  sumou 1000 eur. 

Starosta obce dal hlasovať o navrhovanej výške finančnej podpory pre ECAV v sume 1000 

eur. 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci (Ing.J.Jankovič, p.Ž.Štefanková, p.B.Ďurej) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.7.  :  Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval o : 

- od 1.3. 2022 bola zriadená miestna obecná poriadková služba v počte 4 zamestnancov. 

Pracujú v režime  dvaja doobeda a dvaja poobede. Cieľom zriadenia poriadkovej služby bolo 

hlavne monitorovanie a zabezpečenie poriadku v obci, monitorovanie stretávania sa 
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maloletých hlavne vo večerných hodinách v obci,  zabezpečenie kontroly majetku obce ako sú 

materské školy, základná škola, požiarna zbrojnica, autobusové zástavky, cintorín a jeho 

okolie, multifunkčné ihrisko a  oddychový zóna, oznamovanie vzniku nelegálnych skládok 

odpadu a monitorovanie života a správania v komunite. MOPS financuje 95 % projektu štát a  

5 % je spoluúčasť obce. 

- bola zabezpečená úprava dvora medzi humnom a obecnou krčmou. Pozemok bol vysypaný 

makadamom. Za humnom na obecnom pozemku sa tiež upravil pozemok a bude tu 

vybudované suché WC pre zamestnancov, ktorí v obci pracujú denne v teréne na aktivačných 

prácach. 

- pokračujúce problémy s COVID-19 majú dopad aj na plánovanú inventarizáciu majetku 

obce. Na poslednom zasadnutí 13.12.2021 bolo dohodnuté, že inventarizácia k 31.12.2021 

bude vykonaná ihneď, ako to pandemická situácia dovolí. Zatiaľ sa to nepodarilo zrealizovať.  

- v obci bola vyhlásená humanitárna pomoc na pomoc občanom Ukrajiny. Bol už vyzbieraný  

materiál, ktorý je evidovaný, je uložený v sále kultúrneho domu a po ukončení zbierky  bude 

odovzdaný diecéznej charite. Povedal, že má vedomosť o tom, že v bývalej materskej škole 

by mali byť umiestnené asi 2 až 3 rodiny z Ukrajiny, čo zabezpečuje rímskokatolícka cirkev 

v spolupráci s diecéznou charitou. 

-  z dôvodu rastu cien energií – elektrickej energie, plynu, ako aj  rastu cien pohonných  hmôt 

sa toto premietne negatívne aj do rozpočtu obce. Starosta povedal, že dúfa že sa situácia 

stabilizuje a v ďalšom období budeme vedieť aj naďalej zabezpečiť bezproblémový chod 

obce a rozvoj obce. 

- poslankyňa Želmíra Štefanková –  opýtala sa o koľko stúpli ceny plynu a elektriny napr. za 

základnú školu. 

- Starosta obce – povedal že momentálne nevie povedať presné čísla, ale pripraví analýzu 

nákladov a bude obecné zastupiteľstvo informovať. 

 

Bod č. 8. :  Diskusia 

Starosta obce vyzval prítomných na príspevky do diskusie. 

- nikto z poslancov sa neprihlásil 

- p. Ján Tóth, zborový kurátor ECAV – poďakoval za finančnú pomoc, ktorú poslanci pre 

ECAV schválili. Poďakoval aj koordinátorom, ktorí im pomohli pri vykonávaných prácach. 

- p. Mgr. Dušan Hrivnak, zborový farár – poďakoval za poskytnutú finančnú pomoc. 

Starosta obce poďakoval Mgr. Dušanovi Hrivnakovi, zborovému farárovi a zborovému 

kurátorovi p. Jánovi Tóthovi za to, že prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva a poskytli 

informácie ohľadom ich žiadosti o finančnú pomoc. 
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Bod č. 9.   Návrh na prijatie uznesenia 

Starosta obce  vyzval návrhovú komisiu na prednesenie návrhu na uznesenie. 

Návrh prečítal poslanec Ing. Ján Jankovič. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu.  

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal o prednesenom návrhu na prijatie uznesenia hlasovať 

Hlasovanie  : 

Za návrh hlasovali 3 poslanci (Ing.J.Jankovič, p.Ž.Štefanková, p.B.Ďurej) 

Proti  :  0 

Zdržal sa hlasovania  :  0 

Starosta obce konštatoval, že návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Bod č.10.  Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a  23.  zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 8.3.2022 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Ján Jankovič             ................................. 

Želmíra Štefanková         ................................. 

                                                                                                   Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                       starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 

 

Uznesenia 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo dňa 

8.3.2022. 

 

 

K bodu č. 2  :  Schválenie programu rokovania OZ 

                          Uznesenie č. 210/8/3/2022    

                          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 23. 

rokovania obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. 

 

 

        Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4  :  Schválenie návrhovej komisie 

                         Uznesenie č. 211/8/3/2022        

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov 

návrhovej komisie p.p. Branislava Ďureja a p.p. Ing. Jána Jankoviča. 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 5  : Kontrola prijatých uznesení 

                        Uznesenie č. 212/8/3/2022 

                        Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie 

uznesení z 22. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2021. 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6  :  Žiadosť ECAV o finančnú podporu 

                         Uznesenie č. 213/8/3/2022                            

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje finančnú podporu 

pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Muránska Dlhá Lúka pre účely opravy a novej 

automatizácie veľkého zvona v sume 1000 eur ( slovom : jedentisíc eur ) 

 

 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 
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K bodu č. 7  :  Informácie starostu obce 

                         Uznesenie č. 214/8/3/2022 

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie informácie 

starostu obce. 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

K bodu č. 9  :  Návrh na prijatie uznesenia 

                         Uznesenie č. 215/8/3/2022 

                         Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení 

z 23.rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Mgr. Ján Kvetko, starosta obce 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 8.3.2022 

Zapísala : Katarína Ficeriová 

 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Ján Jankovič             ................................. 

Želmíra Štefanková         ................................. 

                                                                                               

 

                                                                                                  Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                       starosta obce 
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