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Obec Muránska Dlhá Lúka 
-_________________________ 

 

Zápisnica 
 

z  11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, ktoré sa konalo 
dňa  6. 3. 2012 o 17.00 hod. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  starosta 
2.  Mária Jankovičová Ing.  poslankyňa 
3.  Ján  Kvetko  poslanec 
4.  Jana Máteová  poslankyňa 
5.  Anna  Rusnáková  poslankyňa 
6.  Mária  Šablatúrová Ing.  poslankyňa 
7.  Helena  Tomšíková  kontrolórka 

 
Program:  1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie 
 3. Voľba overovateľov  zápisnice 
 4. Kontrola prijatých uznesení 
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce 
 7. Schválenie uznesenia 
 8. Rôzne 
                   9. Záver 
  

Bod č. 1: Zahájenie 

Starosta Ing. Nosko privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom, 
zároveň navrhol doplniť program o plnenie uznesení v bode 4, ktorým sa posúvajú 
všetky body programu. 
 
Starosta dal o zmene programu zasadnutia OZ hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: 5 
Proti:  0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie  

Starosta Ing. Nosko navrhol do návrhovej komisie poslankyňu Janu Máteová a 
poslankyňu Ing. Šablatúrovú. 
 
Starosta dal o návrhu hlasovať.  
 
Hlasovanie  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice  

Starosta Ing. Nosko navrhol  overovateľov zápisnice  poslankyňu Ing. Jankovičovú 
a poslankyňu Rusňákovú. 
 
Starosta dal o návrhu hlasovať.  
 
Hlasovanie  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Bod č. 4: Plnenie prijatých uznesení 
 
Starosta Ing. Marek Nosko informoval členov OZ  o splnení  všetkých prijatých 
uzneseniach zo stretnutia OZ z  15. 11. 2011 a 16. 12. 2012.  
 
 
Bod č. 5: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 
 
Kontrolórka Helena Tomšíková  podala  odborné stanovisko k záverečnému účtu za 
rok 2011 - na základe predloženého účtu za rok 2011 (priložené v prílohe). 
 
Poslankyňa Ing. Šablatúrová - vyjadrenie k jednotlivým položkám čerpania za rok 
2011 - porovnávala plán čerpania položiek z minulých rokov a úprava rozpočtu zo 
skutočnosťou - na niektorých čiastkových položkách sa javí čerpanie veľmi vysoké,  
napr. základná škola má vyššie čerpanie finančných prostriedkov ako je stanovený 
plán. 
 
Ekonómka OÚ Ing. Mihalková - vysvetlila jednotlivé položky čerpania finančných 
prostriedkov  v základnej škole (viď návrh záverečného účtu za rok 2011),  napr. 
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aktivačná činnosť - vtedy nevychádzajú jednotlivé položky v súlade s plánom, 
pretože začiatok aktivačnej činnosti v kalendárnom roku nie je fixne stanovený. 
 
Starosta obce Ing. Nosko  

- doplnil, že dôležitejšie sú sumárne položky čerpania finančných prostriedkov 
vzhľadom k plánu ako čerpanie z jednotlivých položiek.  (viď príspevok Ing. 
Mihalkovej) 

- oboznámil prítomných s členstvom v partnerstva - vzájomná pomoc medzi 
obcami, podpora činnosti - členovia prispievajú do partnerstva 40 centov na 
občana a granty, ktoré boli z partnerstva získané sú vyššie ako členské. 

 
Starosta obce dal o schválení záverečného účtu obce za rok 2011 hlasovať. 
 
Hlasovanie  
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 1 

Bod č. 6: Správa hlavnej kontrolórky obce 

Hlavná kontrolórka p. Tomšíková 
- vyhodnotila prácu svojej kontrolnej činnosti od obdobia 11. 11. 2011. (viď 

priložená príloha) 
- oboznámila členov OZ s plánom hlavnej kontrolórky  obce na rok 2012 (viď 

priložená príloha) 
 
Starosta obce dal o pláne hlavnej kontrolórky na rok 2012 hlasovať: 
 
Hlasovanie  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Bod č. 7: Schválenie uznesenia 

Poslankyňa Jana Máteová prečítala návrh na uznesenia. 
 
Starosta dal o návrhu na uznesenie hlasovať.  
 
Hlasovanie  
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Bod č. 8: Rôzne 

Poslankyňa Ing. Šablatúrová prečítala list občana Ondreja Jankoviča - žiada OZ v 
Muránskej Dlhej Lúke o pomoc pri neustálom  obťažovaní zo strany pravdepodobne 
rómskych spoluobčanov - najmä v čase od 14. - 20. každý mesiac. (viď.  príloha) 
 
Starosta Ing. Nosko  

- oboznámil prítomných s  ponukou doplnkov do Domu smútku  - pietna 
tabuľa - (viď príloha - dnešná ponuka od p. Šlosára na e-mail 
starosta@muranskadlhaluka.sk) 

- oboznámil prítomných so zriadením školského klubu mládeže, zároveň 
pozval  po skončení Obecného zastupiteľstva poslancov a všetkých 
prítomných na otvorenie. 

 
Poslankyňa Ing. Mária Šablatúrová - prečítala upozornenie prokurátora zo dňa 22. 
februára 2012. 
 
Občan Kubaško -  sa opýtal starostu, či bude možné realizovať kanalizáciu v našej 
obce v priebehu piatich rokov.  

Bod č. 9: Záver 

Starosta Ing. Nosko poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil stretnutie 
Obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke. 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke dňa 7. 3. 2012 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Mária Jankovičová........................... 
Anna Rusňáková...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 
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Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
U z n e s e n i e 

 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 6. 3. 2012 o 17. 00 hod. 
________________________________________________________ 

 
 

K bodu 1.: Zahájenie 

Uznesenie č. 84/6/3/2012 
 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje  doplnený program 
obecného zastupiteľstva. 
 

K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 85/6/3/2012 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje do návrhovej 
komisie poslankyňu Máteovú a poslankyňa Ing. Šablatúrovú.  

 
 

K bodu 3.: Voľba overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 86/6/3/2012 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za 
overovateľov zápisnice poslankyňu Ing.  Jankovičovú a poslankyňu Rusňákovú .  
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K bodu 4.: Plnenie prijatých opatrení 

Uznesenie č. 87/6/3/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie prijatých  
opatrení (uznesení) zo stretnutia OZ  v Muránskej Dlhej Lúke 15. 11. 2011 a 16. 12. 
2011. 
 
 
 
K bodu 5.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 

Uznesenie č. 88/6/3/2012 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  schvaľuje celoročné 
hospodárenie obce Muránska Dlhá lúka bez výhrad. 
 
 
 
K bodu 6.: Plán práce hlavnej kontrolórky obce 

Uznesenie č. 89/6/3/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke  
 
schvaľuje  - Plán práce hlavnej kontrolórky pani Heleny Tomšíkovej 
berie na vedomie - Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Mária Jankovičová........................... 
Anna Rusňáková...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Marek Nosko 
starosta obce 

 


