
 

 

Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré  sa  konalo  
dňa 14.12. 2015 

___________________________________________________________________________ 
Prítomní:  
 
P. č.  Meno  Priezvisko  Titul  Funkcia  

1.  Marek  Nosko Ing.  Starosta 
2.  Ján  Kvetko  Poslanec 
3.  Ján Tóth  Poslanec 
4.  Adriana Hrivnaková Mgr. Poslankyňa 
5.  Ján Kvetko Mgr. Poslanec 
6.  Mária Jankovičová Ing.  Poslankyňa 
7.  Helena Tomšíková  Kontrolór 
8.  Lukáš Rusňák Ing. Zapisovateľ 

 
 
Program:  
 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a návrhovej komisie  
3. Plnenie prijatých uznesení 
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015 
5. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
6. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 
7. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu obce 
8. Informácie o slávnostnom vyhodnotení súťaže „Dedina roka“ 
9. Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej 

školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 
0491/2015,na základe žiadosti podanej poslancami OZ p. Ján Kvetko , p. Mgr. 
Ján Kvetko a p. Ing. Mária Jankovičová 

10. Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom obce 
do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ p. Ján Kvetko , p. Mgr. Ján Kvetko a p. Ing. Mária 
Jankovičová 

11. Prerokovanie prípadne schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri školskej 
jedálni patriacej COOP Jednota  

12. Prerokovanie, pripadne schválenie spôsobu opravy a prestavby bývalej ZŠ pre 
potreby MŠ  



 

 

13. Diskusia 
14. Rôzne  
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver 

Bod č. 1: Zahájenie 

Mgr. Hrivnaková ešte pred uvítaním starostu vyzvala nech sa toto zastupiteľstvo 
nesie vo vianočnom duchu, pretože nikto nechce tráviť vianočné sviatky rozhádaný. 
Starosta privítal prítomných a požiadal ich o účasť na odhalení pamätnej tabule, 
ktorú obec získala v súťaži Dedina roka 2015 ešte kým je denné svetlo. 
Po návrate starosta vyzval taktiež na pokojný priebeh zasadnutia tak ako sa aj 
dohodli poslancami na stretnutí vo štvrtok. Následne starosta oboznámil prítomných 
s programom a opýtal sa OZ na návrhy k programu.   
 
Starosta obce dal hlasovať o  pôvodnom  programe obecného zastupiteľstva.  
 
Za:  p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková 
Proti: p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Poslankyňa Ing. Jankovičová upozornila starostu, že nechceli meniť obsah programu, 
ale zmeniť poradie.  
Starosta odpovedal, že sa pýtal, či niekto chce zmeniť, alebo doplniť program. 
Poslankyňa Ing. Jankovičová pokračovala, že tam chýba bod voľba zapisovateľa, 
návrhovej komisie a overovateľov, v pozvánke je určenie. V rokovacom poriadku je 
schválená voľba zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Chcela 
by zmeniť aj poradie bodov rokovania a to tak, že za plnením prijatých uznesení by 
išiel bod - 

Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej 
školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015, 
na základe žiadosti podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom 
Kvetkom a  Ing. Máriou Jankovičovou  ( pôvodne bod č.9). 

Ďalej by sa za tento bod presunul bod –  
Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom obce 
do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom Kvetkom a  Ing. Máriou 
Jankovičovou  ( pôvodne bod č. 10) 

Na stretnutí 28.11.2015 sme žiadali mimoriadne zastupiteľstvo a dohodli sme sa, že 
tieto body prerokujeme na tomto zastupiteľstve a je prirodzené, že by to mali byť 
prvé body rokovania. Ostatné body ostávajú. 
Poslanec Mgr. Kvetko doplnil, že práve tieto body by mali predchádzať rokovaniu 
o rozpočte, pretože sú to najzávažnejšie veci v programe. 



 

 

Starosta uviedol, že najzávažnejším bodom programu by mal byť rozpočet. Dohodli 
sa vo štvrtok, že body rokovania o ktoré ste žiadali sa presunú na nový rok, tak nevie 
prečo to riešia takto. 
Poslanec Mgr. Kvetko sa opýtal, či je možné riešiť rozpočet v mesiaci január, pretože 
stavba MMŠ je zapracovaná do rozpočtu obce. Je čas, aby sa veci okolo MMŠ 
vyjasnili a aby sa podali neskreslené informácie. 
Starosta vysvetlil, že bod určenie overovateľov zaradil do rokovanie preto, lebo 
zákon neukladá, aby zapisovatelia boli volení a niektoré zápisnice boli zapisovateľmi 
pozmenené. Najdôležitejší podpis na zápisnici je podpis starostu. Súhlasil so zmenou 
bodu 2 a to – Voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie. Doplnil, že 
bod rozpočet je najdôležitejší a či sa už škôlka stavať bude alebo nie v rozpočte byť 
musí. Upraviť sa to dá neskôr v prípade zrušenia stavby rozpočtovým opatrením. 
Starosta dal hlasovať aby program znel     
 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice 
3. Plnenie prijatých uznesení 
4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015 
5. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
6. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 
7. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu obce 
8. Informácie o slávnostnom vyhodnotení súťaže „Dedina roka“ 
9. Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej 

školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015, 
na základe žiadosti podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom 
Kvetkom a  Ing. Máriou Jankovičovou  

10. Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom obce 
do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom Kvetkom a  Ing. Máriou 
Jankovičovou  

11. Prerokovanie, prípadne schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri 
školskej jedálni patriacej COOP Jednota  

12. Prerokovanie, pripadne schválenie spôsobu opravy a prestavby bývalej ZŠ pre 
potreby MŠ   

13. Diskusia 
14. Rôzne  
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver 

 
Za:  p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková 
Proti: p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 



 

 

 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom programe rokovania  
 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice 
3. Plnenie prijatých uznesení 
4. Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej 

školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015, 
na základe žiadosti podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom 
Kvetkom a  Ing. Máriou Jankovičovou  

5. Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom obce 
do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom Kvetkom a  Ing. Máriou 
Jankovičovou  

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015 
7. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
8. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 
9. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu obce 
10. Informácie o slávnostnom vyhodnotení súťaže „Dedina roka“ 
11. Prerokovanie prípadne schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri školskej 

jedálni patriacej COOP Jednota  
12. Prerokovanie, pripadne schválenie spôsobu opravy a prestavby bývalej ZŠ pre 

potreby MŠ   
13. Diskusia 
14. Rôzne  
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver 

 

Za:  p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková, p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Bod č. 2: Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov 
zápisnice 
 
Starosta určil za zapisovateľa už schváleného na minulých zastupiteľstvách Ing. 
Lukáša Rusňáka. 
Do návrhovej komisie starosta navrhuje poslankyňu Ing. Jankovičovú a poslanca 
Mgr. Kvetka. 
 
Za:  p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková 



 

 

Proti: p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Poslankyňa Ing. Jankovičová predložila návrh, aby overovatelia boli poslanec Mgr. 
Kvetko a poslanec Kvetko. Súhlasí s tým, aby v návrhovej komisii bola ona, ale nech 
je v komisii aj niekto z dvojice poslankyňa Mgr. Jankovičová, poslanec Tóth. 
Poslanec Mgr. Kvetko hovoril o zápisnici z júla tohto roka, ktorá uzrela svetlo sveta 
koncom novembra a zákon hovorí, že má byť zápisnica zverejnená/ overená do 10 
dní. Táto zápisnica nebola overená druhým overovateľom poslankyňou Ing. 
Jankovičovou. Bola overená len jedným overovateľom a podpísaná starostom. Toto je 
dôvodom, prečo chceme túto zmenu v overovateľoch a návrhovej komisii. 
Starosta vysvetľoval, že uvedený problém vznikol preto, lebo poslankyňa Ing. 
Jankovičová – vtedy overovateľka chcela zmeniť obsah zápisnice. 
Poslanec Mgr. Kvetko a poslankyňa Ing. Jankovičová nesúhlasia. 
 
Starosta navrhuje za overovateľov poslanca Mgr. Kvetka a poslanca Tótha. 
O overovateľoch dal hlasovať. 
 
Za:  p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Proti: p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Starosta navrhuje do návrhovej komisie poslankyňu Ing. Jankovičovú a poslanca 
Kvetka. 
 
Za:  p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová, p. Tóth, p. Mgr. Hrivnaková 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 

Bod č. 3: Plnenie prijatých uznesení 

Uznesenia za posledné dve zastupiteľstvá. 
 
Uznesenie  
č. 45 – program – splnené 
č. 46 – zapisovateľ – splnené  
č. 47 – overovatelia vrátane zverejnenia záznamu – splnené   
č. 48 – overovatelia  - splnené  
č. 49 – návrhová komisia - splnené 
č. 50 – stretnutie občanov UPN – nesplnené  
č. 51 – CVČ – splnené  
č. 52 – výberové konanie strava – splnené 
č. 53 – upozornenie prokurátora ( berie na vedomie ) - splnené 



 

 

č. 54 – stiahnutie výpovede z nájmu – splnené  
č. 55 – spoluúčasť obce na výstavbu MMŠ – vetované starostom  
č. 56 – nakladanie s fin. prostriedkami – vetované starostom  
č. 57 – berie na vedomie stretnutie starostu obce s COOP Jednota - splnené 
č. 58 – program - splnené 
č. 59 – zapisovateľ - splnené 
č. 60 – overovatelia – splnené  
č. 61 – návrhová - splnené 
č. 62 – čerpanie rozpočtu - splnené 
č. 63 – súborné stanovisko k UPN presunuté - nesplnené 
č. 64 – dodávateľ stravy Š & K – splnené  
č. 65 – ECAV žiadosť – splnené 
č. 66 – podanie žiadosti - neschválené 
č. 67 – zateplenie ZŠ – výzva vyšla až nedávno – plní sa   
č. 68 – pozemok od cirkvi – výzva na opravu cesty na „Kapustniciach“ nebudeme 
spĺňať - nesplnené 
 
Bod č. 4: Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej 
materskej školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 
0491/2015, na základe žiadosti podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. 
Jánom Kvetkom a  Ing. Máriou Jankovičovou  
 
Starosta vyzval niekoho z navrhovateľov bodu, aby sa ujali slova.  
Poslanec Mgr. Kvetko vyzval starostu, aby urobil nejaký úvod k tomuto bodu. 
Starosta uviedol, že bola zverejnená výzva na zvýšenie kapacít materských škôl, kde 
sa o dotáciu mohli uchádzať obce, ktoré mali dostatok detí na škôlku a ktoré nevedeli 
rozšíriť súčasne kapacity o 22 detí. Možností bolo viac, jedna z nich bola prestavba 
bývalej ZŠ na MŠ, ale z hľadiska hygieny by tam bolo možné umiestniť iba 18 detí, 
preto začal uvažovať o výstavbe novej MŠ. Konzultoval kroky aj s Ministerstvom 
školstva, že by k súčasnej modulovej škole pristavali chodbový kontajner a budovu 
modulovej materskej školy ( jedáleň by bola spoločná pre ZŠ aj MMŠ). Podarilo sa 
získať 85 000 € na výstavbu MMŠ, kde povinnosťou obce je zabezpečiť spodnú 
stavbu ktorá je začatá vďaka stavbe ZŠ. Stavebné povolenie platí, keďže je to 
prístavba k budove súčasnej ZŠ. Ak by sme sa dohodli v septembri tak by žiadal aj 
o schválenie pôžičky vo výške 10 000 € a postavila by sa MMŠ do konca decembra. 
Keďže s tým nesúhlasí OZ, tak hygiena schválila dočasnú prevádzku MMŠ v dvoch 
miestnostiach ZŠ. Obec dostala peniaze k tejto dotácii na vybavenie MMŠ aj peniaze 
na vybavenie dvora MMŠ ( pieskovisko, detské ihrisko a iné.). Spoluúčasť obce na 
dotácii je asi 15 % ( nie je to presné číslo). V marci konkrétne 25.3.2015 OZ schválilo 
zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení a požiadali sme o výnimku ( 
zaradenie je potrebné pýtať do konca septembra ). MMŠ funguje, ale nie je to 
bezproblémové.  
Starosta ďalej ozrejmil ako to je s pracovníkmi MMŠ, ako to je s financiami ZŠ, 
podielovými daňami na MMŠ a ako to je s navýšením podielových daní na rok 2016.  
Poslanec Mgr. Kvetko sa vyjadril, že bolo povedané veľa pravdy a dosť veľa 
skreslených vecí. OZ 25.3.2015 schválilo uznesenie MŠ do siete školských zariadení 



 

 

a nič viac OZ neriešilo. Na základe tohto starosta zaslal 30.3.2015 žiadosť na 
Ministerstvo školstva o zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení. Žiadosť 
zdôvodňuje, že sme žiadateľom o pridelenie finančných prostriedkov z Ministerstva. 
V žiadosti vážne pozmenil pán starosta znenie uznesenia 32/25/3/2015 znenie: 
poslancami OZ bolo odsúhlasené zriadenie MŠ v Muránskej Dlhej Lúke. Toto je čistá 
lož. Skutočne uznesenie znie: OZ schvaľuje zaradenie MŠ do siete škôl a školských 
zariadení a toto sú dve rozdielne veci. Toto Vám dáme kolovať aby ste si pozreli 
pravdu. Najbližšie zasadnutie OZ starosta zvolal na deň 10.7.2015 tu už porušil 
paragraf, v ktorom sa hovorí, že starosta obce má zvolávať OZ raz za 3 mesiace.    
Vtedy už bola na svete zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva v sume 
104 000 €, bola podpísaná 29.5.2015 a neskôr podpísaná aj ministrom školstva. 
Starosta žiadal v júli bez schválenia OZ firmu Kapar o spracovanie projektovej 
dokumentácie v sume 2400 €. Faktúru uhradil svojvoľne v septembri. Následne 
zriadil 10.septembra jednu triedu modulovej MŠ, svojvoľne ju obsadil riaditeľkou 
a učiteľkou a sú financované z podielových daní. V mesiaci september má obec už 
dve materské školy s dvomi riaditeľkami. Zisťovali, kedy bola podaná žiadosť 
o poskytnutie dotácie na stavbu MMŠ a zistili že bola podaná 23.2.2015. OZ 
schvaľovalo len zaradenie MŠ do siete školských zariadení. Obec už spláca úver za 
ZŠ v sume 25 000 €, ale z médií sme sa dozvedeli že konečná suma bola cca 60 000 €. 
Preto chceme od starostu vysvetlenie.  
Ponúkame aj riešenie a to napríklad odkúpenie súčasnej budovy MŠ a rozšírenie jej 
kapacity, alebo prestavbu bývalej ZŠ na potreby MŠ. 
Starosta podotkol, že toto sa bude riešiť v nasledujúcom bode podľa programu. 
Podľa neho je dotáciu zbytočné schvaľovať pokiaľ nie je žiadosť o dotáciu úspešná. 
To, že posiela nejakú žiadosť o dotáciu, zastupiteľstvo predtým veľakrát 
neschvaľovalo. Pravda je, že na júlovom zastupiteľstve z dôvodu, že OZ bolo veľmi 
rušné, som zabudol o úspešnosti dotácie informovať.  V marci, keď OZ schválilo 
zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení ste mu dali mandát na to, aby sme 
tú škôlku mohli stavať. Starosta si myslí, že obec zhodnocuje svoj majetok tým, že 
dostala od štátu 100 000 €. Náklady obce by boli cca 10 000 €. Vo štvrtok, keď spolu 
sedeli členovia OZ a starosta, opýtal sa starosta poslanca Mgr. Kvetka, že keby bol on 
úradníkom a boli by sme z jeho úradu získali 100 000 € na výstavbu niečoho a ja by 
som ich vrátil. Dal by si mi tie peniaze ešte niekedy ?  
Poslanec Mgr. Kvetko odpovedá tak ako predtým, že určite nie.  
Poslanec Mgr. Kvetko by sa teda chcel opýtať, že prečo OZ starosta neinformoval 
a svojvoľne požiadal o dotáciu z ministerstva a že či to, čo dali kolovať ľudom 
nezaváňa falšovaním úradnej listiny. 
Starosta odpovedal, že to nie je falšovanie. Získať dotáciu nie je jednoduchá vec.  
Starosta prečítal list, ktorý dostal každý poslanec (výzva na stanovisko k stavbe 
MMŠ). 
Vyzval Ing. Rusňáka, aby pustil zvukový záznam z marcového zastupiteľstva.  
Záznam v sále bolo strašne zle počuť. 
Starosta vysvetlil, že je tam počuť, že hovoril že žiada OZ aby schválili zaradenie MŠ 
do siete škôl a školských zariadení, pretože žiadame dotáciu na výstavbu novej MŠ. 
Zaradiť do siete možno nejakú budovu a nie nič.   



 

 

Poslankyňa Ing. Jankovičová si myslí, že nemuseli by sme tu riešiť MŠ a ani ZŠ keby 
mali vlastnú právnu subjektivitu. Starosta obce by bol od práce pre nich odľahčený.  
Občan Vrtiš sa pýta, či je suma 5000 € mesačne dosť pre 2 učiteľky, 2 riaditeľky, 
zatiaľ 1 upratovačku plus odvody, náklady na prevádzku? 
Starosta odpovedal, že podielové dane na jednu MŠ už idú roky a teraz sme dostali 
ďalšie peniaze. 
Občan Vrtiš pokračoval, že OZ uznesením 161/8/2/2014  súhlasilo s povinnosťami 
zriaďovateľa  a schválilo verejné obstarávanie na dodávateľa kontajnerov do výšky 
200 000 € s DPH a krátko na to starosta podpísal zmluvu s firmou na sumu 263 000 €. 
Poslancov žiadal o schválenie úveru na spodnú stavbu vo výške 25 000 €. Keď sa 
pýtal cez slobodný prístup k informáciám, tak starosta odpovedal že obec stála ZŠ 
63 000 €.  
Starosta prerušil diskusiu a opýtal sa, ako chcú tento bod poslanci uzavrieť. Keď sa 
stretli vo štvrtok poslanci povedali, že zistia mienku ľudí či stavať alebo nie.  
Poslanec Mgr. Kvetko odpovedal, že áno, ale nemôžu sa potom vyjadriť k rozpočtu. 
Starosta odpovedal, že môžu, pretože rozpočet sa dá upraviť kedykoľvek 
rozpočtovým opatrením. Peniaze ktoré máme na stavbu MMŠ v rozpočte musia byť, 
pretože ich máme na účte.  
Kontrolórka obce p. Tomšíková potvrdila slová starostu. 
Zmluva na dotáciu je s termínom do konca roka 2016. 
Starosta sa opýtal na otázky a návrhy. 
Poslanec Kvetko sa opýtal či môžu žiadať úpravu rozpočtu a vyňať odtiaľ MMŠ?  
Starosta odpovedal, že v tejto chvíli nie. 
Poslanec Mgr. Kvetko navrhuje prijať uznesenie – Pozastavenie všetkých aktivít 
súvisiacich s výstavbou MMŠ vrátane vrátenia dotácie podľa zmluvy 0491/2015. 
Poslankyňa Mgr. Hrivnaková naozaj vidí, že deti potrebujú vzdelanie a keď idú do 
ZŠ nevedia nič a niečo s tými deťmi robiť treba. V piatom ročníku v Muráni boli 
skúšky a naše deti z osady dopadli najhoršie, podľa výsledkov od pani riaditeľky 
z Muráňa. Preto sa pýta, či nie je potrebné rozšíriť nulté ročníky, či nie je potrebné, 
aby deti mali nejaký základ zo škôlky kým pôjdu do ZŠ?  
Občan Kvetko kritizoval ako to je s Rúbankou, nerieši sa situácia už od starostu 
Michalčeka až po súčasného starostu. Mali by sa im riešiť skromné byty. Chcel by 
vysvetliť 5000 € ktoré má k dispozícii. Myslel, že to je k reprezentovaniu 
a k nešťastiam a nie použiť to 3x za mesiac a na kino. Starosta si poštval katolícku 
cirkev a údajne chodí lobovať do ECAV spevokolu.  
Poslankyňa Mgr. Hrivnaková si stále myslí, že MMŠ treba a starosta do spevokolu 
nikdy nepatril a ani nepatrí. 
Starosta chce bod už ukončiť a keď sa prijme uznesenie, že dotácie máme vrátiť, trvá 
na tom, nech to riešia poslanci OZ. 
Poslanec Mgr. Kvetko nesúhlasí, starosta o tie peniaze požiadal a nech to dokončí. 
Poslankyňa Mgr. Hrivnaková sa tu všetkým poďakovala a so slovami, že nemá chuť 
ďalej rokovať odišla. 
Starosta dal hlasovať o tom, kto je za to, aby sa stavba MMŠ uskutočnila nech 
zdvihne ruku.      
   
Za:  Tóth 



 

 

Proti: Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že sme proti stavbe MMŠ.  
Schválili pozastavenie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej 
školy a vrátenie dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015. 
 
Starosta oslovil prítomných , že je tu pán Čuchran predseda COOP Jednoty Revúca 
a ponáhľa sa tak ho poprosil či by sa nemohol prerokovať teraz bod, ktorý sa týka 
rokovania o majetku COOP Jednoty Revúca .  
Poslanci súhlasili s tým aby sa prerokoval najskôr bod č.11: Prerokovanie prípadne 
schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri školskej jedálni patriacej COOP 
Jednota. 
 
Bod č.11: Prerokovanie prípadne schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri 
školskej jedálni patriacej COOP Jednota 
 
Starosta vysvetlil o ktoré priestory sa jedná a že priestory nadväzujú na kuchyňu. 
Patrí k nim aj kotolňa, ktorá je pod tým. Nemáme síce ešte vypracovaný posudok, ale 
starosta sa stretol s pánom Nemogom, ktorý tieto priestory odhadol na cca 5000 €. 
Vyzval prítomného p. Čuchrana aby sa vyjadril.  
Slovo má pán Čuchran. Nejedná sa iba o priestory šatní a skladov pri kuchyni, ale aj 
o priestor kotolne a pozemok dvora. Konečne je vypracovaný geometrický plán aj na 
pozemky okolo a pod budovou OU. Predstavenstvo COOP schválilo pre tento rok 
sumu 3 € za m2 za odpredaj pozemkov na Slovenku - celoplošne.  
Starosta doplnil, že je na zvážení OZ či budeme súhlasiť alebo nie. S pánom 
Čuchranom sa rozprával, že COOP Jednota je ochotná dohodnúť sa na splátkach 
a tak si obec nebude musieť zobrať úver. 
Pán Čuchran ale povedal, že posledné slovo má predstavenstvo.  
Starosta odovzdal slovo pre prípadné otázky.  
Poslankyňa Ing. Jankovičová sa opýtala, či je to súrne schvaľovať to teraz. 
Pán Čuchran jej odpovedal, že nie je to súrne ale tá cena 3€/m2 sa môže zmeniť 
k horšiemu, ale aj k lepšiemu budúci rok. Ceny sú chválené všeobecne nielen pre 
Okres Revúca. 
Starosta doplnil, že priestory dvora by boli v jednej polovici, aby mohli dvor 
využívať obe strany.  
Starosta dal hlasovať o tom, aby sme sa s COOP Jednota pokúsili dohodnúť na 
odkúpení priestorov šatní, skladov a kotolne v sume 5000 € a pozemkov pod 
budovou obecného úradu, sály a dvora  v sume 3€/m2. 
 
Za:  Tóth, Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
  



 

 

Schválené odkúpenie priestorov v sume 5000 € a dvora  v sume 3€/m2. 
Pán Čuchran sa poďakoval a odišiel. 
 
 
 
Bod č. 5: Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom 
obce do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ Jánom Kvetkom, Mgr. Jánom Kvetkom a  Ing. Máriou 
Jankovičovou 
Poslankyňa Ing. Jankovičová oboznámila prítomných že iniciovala ešte 
v predchádzajúcom volebnom období zníženie sumy, ktorú má k dispozícii starosta 
obce bez súhlasu OZ, ale tento návrh neprešiel. Tento návrh prešiel 18.9.2015, ale pán 
starosta ho vetoval a toto je dôvod, prečo sme avizovali mimoriadne stretnutie. 
Chceme verejnosti objasniť prečo. Ako poslanci OZ boli vyšetrovaní p. Mečiarom za 
nakladanie s financiami obce a to konkrétne 23.5.2015 videoprojektor a držiak v sume 
cez 8000 € v dvoch faktúrach a uhradených v ten istý deň. Nedávno sme boli na 
obecnom úrade a urgovali sme zverejňovanie faktúr a konečne dnes si všimla, že 
faktúry sú zverejnené. Sú len po položkách. Zistila, že bola uhradená faktúra firme 
Bhölke v sume 4810 € a v ten istý deň ďalšia v sume 3120 € tej istej firme. Aj keďže je 
vyšetrovaný si toto dovolil. Navrhuje zmenu zásad s nakladaním s finančnými 
prostriedkami obce Muránska Dlhá Lúka. V našich zásadách je teraz § 5 – starosta 
obce môže iba v ojedinelých a naliehavých prípadoch môže starosta bez súhlasu 
obecného zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom prípade do 
výšky 5000 €. Starosta je oprávnený realizovať aj presun v rozpočte do 5000€. 
V rozpočtových opatreniach je vidieť že sám schválil presun finančných 
prostriedkov. Stále toto starosta môže. Najhoršie je že keď sa ich po dedine pýtajú či 
vedia čo sa tu robí. Stále starostovi opakujú, že keď by ich dopredu informoval nebol 
by takýto problém. Chcela by v návrhu aj dodatok, neskladať faktúry dokopy.  
Starosta obce oboznámil prítomných, že toto nakladanie s finančnými prostriedkami 
mu schválilo predchádzajúce volebné obdobie zastupiteľstvo jednohlasne. Keď 
začínal tak bolo nakladanie bez schválenie OZ do výšky približne 1600 €. Na 
stretnutí vo štvrtok sa všetci zhodli, že chceme spolu vychádzať a spolu chceme aby 
dedina napredovala. Keď budeme proti sebe bojovať a proti sebe hlasovať nepomôže 
to nikomu a obci vôbec nie. Za všetky faktúry som zodpovedný ja, ani účtovníčka 
nie. Poslankyňa Ing. Jankovičová má presný zoznam, pretože to je to z čoho ma 
prítomný exstarosta Vrtiš obvinil. 
Poslankyňa Ing. Jankovičová sa ohradila, že to je evidencia faktúr z obecného úradu. 
Starosta pokračoval, že to je to ešte za to kino. Robil prieskum a nájdu sa aj také obce 
ktoré nemajú vôbec obmedzenie, obce s obmedzením vysokým. Keď ten limit bude 
nízky, tak budeme musieť rokovať, bude ho to brzdiť v práci. Sama poslankyňa Ing. 
Jankovičová navrhla, že počkáme nejaké obdobie či budem plniť to čo sme sa 
dohodli, že nebudem riešiť tak vysoké faktúry. Dohodli sme sa na tom, že toto by 
sme riešili v januári alebo vo februári, podľa jeho názoru je 500  málo. 
Slovo dostala kontrolórka obce p. Tomšíková. Nepáči sa jej štylizovanie v zásadách 
s nakladaním s finančnými prostriedkami. Konkrétne slovo v naliehavých prípadoch. 



 

 

Zásady ktoré priniesla ako vzor to presne definujú na ktoré prípady je to možné 
použiť.  
Poslankyňa Ing. Jankovičová sa vyjadrila, že nie je problém to môžu riešiť potom, ale 
teraz zmenia sumu z 5000 € na 500 €. 
Starosta sa opýtal či platí to čo sa dohodili vo štvrtok, že to budú riešiť v januári 
alebo februári. 
Poslankyňa Jankovičová odpovedala, že štylizáciu môžu riešiť potom, ale teraz 
navrhuje zmeniť sumu z 5000 € na 500 €.  
Starosta dal hlasovať o znížení limitu s ktorým bude starosta disponovať bez potreby 
súhlasu OZ z 5000 € na 500 €. 
 
Hlasovanie  
Za:  Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová 
Proti: Tóth 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Schválila sa zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Muránska 
Dlhá Lúka v § 5 ( Použitie rozpočtových prostriedkov)  
 – V ojedinelých a naliehavých prípadoch môže starosta bez súhlasu 
obecného zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom prípade do 
výšky 500 €. 

- Starosta je oprávnený samostatne realizovať: presuny rozpočtových 
prostriedkov v rámci rozpočtu, pokiaľ je zrejmé, že ide o plnenie 
naliehavých úloh do výšky 500 €. 

 
  
Bod č.6: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015  
 
Starosta oboznámil, že ho poslanci mali doma na preštudovanie a odovzdal slovo. 
Poslankyňa Ing. Jankovičová sa chce opýtať na riadky 6.1., 6.2., 6.3, 7.1. – o presune 
12 360 €. 
Ing. Mihalková vysvetľuje, že mínusujeme v programe 8 a plus dávame do 
programu 11 a 12. Odberali sme v programe 8 v rôznych bodoch spolu v sume 12 360 
€. 
Poslankyňa Ing. Jankovičová konštatovala, že je to vzdelávanie. 
Starosta dáva hlasovať o rozpočtovom opatrení 9/2015 
 
Hlasovanie  
Za:  Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová, Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Rozpočtové opatrenie č. 9/2015 je schválené. 



 

 

 
 
Bod č.7: Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
 
Starosta oboznámil prítomných, že návrh rozpočtu mali poslanci doma na 
preštudovanie a odovzdal slovo.  
Kontrolórka p. Tomšíková oboznámila, že kontrolórky kontrolujú súlad so zákonmi. 
Zhodnotila, že celý návrh rozpočtu je v súlade so zákonmi. Navrhuje schváliť 
rozpočet, ale je to úplne na poslancoch. 
Poslanec Mgr. Kvetko sa opýtal či môžu byť z rozpočtu vyňaté body ohľadom MMŠ. 
Starosta odpovedal, že nie nemôžu.  
Poslanec Mgr. Kvetko preto navrhuje presunúť rokovanie o programovom rozpočte 
na najbližšie rokovanie, ak je to možné. 
Starosta navrhuje, aby sa rozpočet schválil a táto zmena sa bude riešiť rozpočtovým 
opatrením. Keď sa rozpočet neschváli, tak budeme mať rozpočtové provizórium od 
januára. Rozpočtové provizórium znamená, že sa bude mnoho vecí škrtať, meniť, 
nebudú sa smieť kupovať a ani predávať nehnuteľnosti, dávať sponzorské dary, 
mali by následne fungovať základné platy a účtovníčka bude mať veľmi veľa práce. 
Navrhuje schválenie rozpočtu, čo ale neznamená, že sa MMŠ stavať bude. 
Ing. Mihalková sa vyjadrila, že nevidí dôvod prečo by nemohol byť rozpočet 
schválený bez financií na stavbu MMŠ. 
Starosta ale v tom problém vidí, pretože my tie financie už na účte máme. 
Ing. Mihalková sa vyjadrila, že môžeme schváliť s bodom mínus 85 000 €.  
Starosta doplnil, že úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením môže byť v priebehu.  
Kontrolórka p. Tomšíková sa nevie s určitosťou vyjadriť čo je správne, ale keď sú na 
účte, tak by v rozpočte mali byť.  
 
Starosta dal hlasovať kto je za schválenie rozpočtu tak ako je napísaný bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie  
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová, Tóth 
Nehlasoval: 0 
 
Neschválené. 
Starosta konštatoval, že rozpočet je neschválený.  
Poslankyňa Ing. Jankovičová konštatovala, že budeme sa musieť stretnúť v januári. 
 
  
Bod č.8: Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 
 
Starosta oboznámil prítomných s tým, že VZN mali poslanci na preštudovanie.  



 

 

Poslankyňa Ing. Jankovičová sa opýtala či starosta podpísal zmluvu s firmou. ( firma 
OZV – Organizácia zodpovednosti výrobcov) 
Starosta odpovedal, že ešte nie. Navrhuje schváliť dodatok VZN č. 1/2015 a schváliť 
uzavretie zmluvy s firmou ENVI-PAK (firma OZV).  
 
Hlasovanie  
Za: Mgr.  Kvetko, Kvetko,  Ing. Jankovičová,  Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Dodatok VZN č. 1 /2015 schválený. 
Schválené uzavretie zmluvy s OZV firmou ENVI-PAK. 
 
 
Bod č.9: Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu 
obce 
 
Starosta obce prečítal list od spracovateľa územného plánu, ktorý nás vyzýva, aby 
sme konali. Potrebujeme mať schválené súborné stanovisko, aby sme stihli podať 
v roku 2016 žiadosť o dotáciu od štátu na spracovanie návrhu územného plánu. 
Jednu dotáciu sme už dostali v roku 2014 a keď nedodržíme zmluvu o poskytnutie 
dotácie (aby sa proces ukončil do troch rokov) budeme musieť dotáciu štátu vrátiť. 
O dotáciu môžeme žiadať do polovice februára, ale k tomu potrebujeme schválené 
súborné stanovisko. Všetky pripomienky k súbornému stanovisku boli prejdené – 
opodstatnené boli rovno zapracované a tie, ktoré neboli opodstatnené boli 
prejedávané a zamietnuté.  
Poslanec Mgr. Kvetko bol vyzvaný pánom starostom, aby zvolal stretnutie 
s občanmi, kde by sa občanom vysvetlil postup pri územnom pláne. Všetkým tým,  
ktorým to sľúbil sa ospravedlňuje. Neurobil to stretnutie z dôvodu, že stratil dôveru 
a schopnosť spolupracovať po tom čo sa udialo 2.10.2015. Dúfa, že táto dôvera sa 
vráti. Navrhuje, toto stretnutie ešte zvolať, ale za prítomnosti starostu, aby to všetko 
plnohodnotne vysvetlil.  
Starosta ešte doplnil, že toto nie je konečná verzia UPN, ale je to len čiastkový 
dokument. Tento dokument je potrebný k tomu, aby sme mohli žiadať peniaze na 
preplatenie nákladov na tvorbu. UPN obec ako naša nemusí mať, ale 
zrýchli/zjednoduší vypracovanie stavebných povolení pre ľudí.  
Starosta oboznámil prítomných, že tým, že sa schváli súborné stanovisko nie je už 
všetko uzavreté a nič sa nedá meniť.  
Občan Vrtiš sa vyjadril, že dával 13 pripomienok a iba jedna bola prijatá. Napríklad 
nesúhlasí s vybudovaním obchvatu cesty cez súkromné pozemky. 
Starosta odpovedal, že túto variantu zamietli už dávno. 
Občan Vrtiš, nesúhlasí s vybudovaním autobusových zastávok na súkromných 
pozemkoch, nesúhlasí so zbúraním žel. zastávky.  Nesúhlasí s vybudovaním 
rekreačného zariadenia pri ovčínoch. Nesúhlasí s lokalitou „Záhumnie“ pre 
výstavbu domov. Nesúhlasí s lokalitou stavby na hôrke. Nesúhlasí s rozšírením 



 

 

cintorína. Nesúhlasí s tým, aby sa cigánom stavali činžiaky, ale aby sa im stavali 
jednoduché domy. Poslanci by si mali rozmyslieť či toto ľudom urobia, bez ich 
súhlasu – či sú ochotní pozemky predať.  
Starosta vysvetlil, že je v UPN vytypovaných viac lokalít, aby sa nemusel UPN stále 
prerábať. To, že niekoho pozemok spadá do nejakej lokality neznamená, že sa tam už 
ide stavať a už vôbec nie, že sa zaberie pôda.  
Starosta navrhuje poslancom súborné stanovisko schváliť. Stretnutie s občanmi bolo 
už 2x v sále. Všetky pripomienky boli prerokovávané s účastníkmi, jedine s p. 
Lénartom, ktorý sa nemohol stretnutia zúčastniť z pracovných dôvodov, sa 
pripomienky neprerokovali. Všetko čo zákon ukladá urobiť sme urobili.  
Starosta dal hlasovať za súborné stanovisko ku konceptu územného plánu. 
 
Hlasovanie  
Za: Tóth 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: Mgr.  Kvetko,  Kvetko,  Ing. Jankovičová 
Nehlasoval: 0 
 
Súborné stanovisko je neschválené. 
 
 
Bod č. 10:  Informácie o slávnostnom vyhodnotení súťaže „Dedina roka“ 
 
Starosta zhodnotil udeľovanie titulu dedina roka v Spišskom Hrhove. 
Všetkým, ktorí sa na tom podieľali poďakoval. Informoval, že v súťaži sme získali 
1500 €. 
 
Bod č. 12: Prerokovanie, pripadne schválenie spôsobu opravy a prestavby bývalej 
ZŠ pre potreby MŠ   
 
Starosta informoval prítomných o možnom zámere. Informoval, že s projektantkou 
a hygienou zhruba riešil návrh, ako by to mohlo vyzerať. Starosta navrhol, že by sme 
mohli skúsiť vypísať výberové konanie na dodávateľa prác prestavby s tým, že 
dodávateľ by musel byť ochotný prijať platby v splátkach asi do troch rokov od 
ukončenia prác. Návrh sa premietol aj na stenu. Starosta komentoval to, čo vidia 
premietnuté na stene.  
Poslankyňa Ing. Jankovičová súhlasí, že je to dobrý nápad. Ale chcela by to vidieť na 
nejakom pracovnom stretnutí a schvaľovať v januári.  
Poslanec Mgr. Kvetko súhlasí, že túto budovou treba riešiť.  
Starosta dal hlasovať, za súhlas na vypísanie súťažných podmienok prestavby 
bývalej ZŠ na potreby MŠ s tým, že firma ktorá to vyhrá musí byť ochotná prijať 
platby v splátkach – cca do 3 rokov. 
 
Hlasovanie  
Za: Tóth, Mgr.  Kvetko, Kvetko, Ing. Jankovičová 



 

 

Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0  
 
 
 
 
 
Bod č. 13: Diskusia 
 
Starosta obce uviedol, že je otvorená výzva na opravu strechy a zateplenie strechy 
v súčasnej ZŠ.  
Poslanec Kvetko doplnil, že toto už bolo minule schválené. 
Starosta oboznámil, že je výzva na rozšírenie kamerového systému a chce vedieť 
názor poslancov, či sa má zapojiť do tejto výzvy.  
Žiadna odpoveď na tento bod nebola, začala búrlivá diskusia. 
Slovo mala pani Margita Rusňáková, ktorá sa rozhorčovala ohľadom plynofikácie 
obce – počas starostavania exstarostu, že doteraz nemá prípojku.  
Nasledovala výmena názorov.  
Názor vyjadrila aj p. Ďurejová, že si nevie predstaviť, že by do MMŠ chodili biele 
deti a podľa jej názoru by sme sa mali dohodnúť s cirkvou ohľadom odkúpenia 
budovy súčasnej MŠ.  
Poslanec Tóth sa chce opýtať exstarostu, že o koho išlo, keď spomínal, že poslanec je 
v sociálnej poisťovni prihlásený ako zamestnanec.  
Slovo dostala kontrolórka p. Tomšíková, prešla celý rok 2014. V novembri (pred 
zvolením) bol p. Tóth vyplácaný, má tam vyplatené za 72 hodín a odvtedy nenašla 
nikoho z poslancov kto by bol prihlásený takto. Všetci poslanci sú prihlásení 
v sociálnej poisťovni na nepravidelný príjem, lebo sú poslancami OZ.  
Občan Vrtiš povedal, že nemôžu byť prihlásení ako zamestnanci. 
Kontrolórka obce p. Tomšíková sa poďakovala a odišla.  
Ozval s p. Jankovič, ktorý chcel riešil problémy a situáciu Združenia majiteľov lesa.  
Nasledovala diskusia medzi občanmi a aj starostom.  
Občan Vrtiš sa opýtal, ešte za čističku v ZŠ – 20.2.2012 Aquatech má zaplatený 105 €. 
Starsota odpovedal, že to bolo asi za opravu. 
Občan Vrtiš pokračoval, že 29.2.2012 starosta kúpil nové dúchadlo za 446,40 €. 
Starosta odpovedal, že keď sa niečo pokazí, tak to musí dať opraviť.  
Občan Vrtiš pokračoval, že ešte v ten deň Knopp mal faktúru na opravu 1380 €. 
Občan Majling povedal svoj názor, že teraz vidí ako sa vyčistila dedina, keď nechodí 
toľko detí do školy popred jeho dom a povedia to aj všetci susedia po ulici, že aký je 
pokoj. 
Poslanec Mgr. Kvetko sa vyjadril, že každý máme nejaké bremeno on má na vyšnom 
konci bremeno také že ho kamióny ráno budia.  
 
Starosta ukončil diskusiu. 
 
 



 

 

Bod č. 14 Rôzne 
 
V bode rôzne sa nerokovalo. 
 
Bod č. 15 Schválenie uznesenia 
 
Návrhová komisia prečítala uznesenia 
 
Schvaľuje :  
 

1. OZ schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
2. OZ schvaľuje za  zapisovateľa Ing. Rusňáka, návrhovú komisiu Jána 

Kvetka a Ing. Jankovičovú, overovateľov Jána Tótha a Mgr. Kvetka 
3. Schvaľuje pozastavenie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej 

materskej školy a vrátenie dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015  
4. Schvaľuje kúpu priestorov a šatní, skladov pri školskej jedálni patriacej 

COOP Jednota v sume 5000 € a pozemkov v sume 3€/m2 
5. Schvaľuje zmenu zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce 

Muránska Dlhá Lúka v § 5 ( Použitie rozpočtových prostriedkov)  
 – V ojedinelých a naliehavých prípadoch môže starosta bez súhlasu 
obecného zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom 
prípade do výšky 500 €. Starosta je oprávnený samostatne realizovať: 
presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu, pokiaľ je zrejmé, že 
ide o plnenie naliehavých úloh do výšky 500 €. 

6. Neschvaľuje programový rozpočet obce na roky 2016 - 2018. 
7. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  9/2015 
8. Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k VZN 2/2009 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za kom. odpad a drobné stavebné odpady na 
území obce Muránska Dlhá Lúka 

9. Neschvaľuje súborné stanovisko ku konceptu UPN  
10. Schvaľuje začatie výberového konania na opravu a prestavbu bývalej ZŠ 

na potreby MŠ 
11. Berie na vedomie informácie starostu obce o súťaži Dedina roka 2015 
12. Berie na vedomie spracovanie žiadosti o dotáciu na kamerový systém  

 
Poslankyňa Ing. Jankovičová, že o bode s kamerovým systémom budeme ešte 
rokovať, ale spracovať žiadosť môže.  
Poslanec Mgr. Kvetko má informácie o výzve na kamerový systéme, ktorá je bez 
spoluúčasti obce. Skúsi zistiť viac informácií a zajtra sa ozve.  
 
Hlasovanie  
Za: p. Tóth, p. Mgr.  Kvetko, p. Kvetko, p. Ing. Jankovičová 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
Nehlasoval: 0 



 

 

 
 
Bod č.16: Záver 
 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 
 
 
 
 



 

 

Obec Muránska Dlhá Lúka 
_________________________ 

U z n e s e n i e 
z obecného zastupiteľstva v Muránskej Dlhej Lúke, 

ktoré sa konalo dňa 14.12. 2015 
________________________________________________________ 

K bodu 1.: Zahájenie 

 
Uznesenie č. 69/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 2.: Voľba zapisovateľa 

 
Uznesenie č. 70/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

zapisovateľa obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka Ing. Rusňáka, 
návrhovú komisiu Jána Kvetka a Ing. Jankovičovú, overovateľov Jána Tótha a Mgr. 

Kvetka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

 

K bodu 4.: Prerokovanie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej 
materskej školy vrátane prehodnotenia poskytnutej dotácie podľa zmluvy č. 
0491/2015, na základe žiadosti podanej poslancami OZ p. Ján Kvetko , p. Mgr. Ján 
Kvetko a p. Ing. Mária Jankovičová 

 
Uznesenie č. 71/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 
 

pozastavenie všetkých aktivít súvisiacich s výstavbou modulovej materskej školy 
a vrátenie dotácie podľa zmluvy č. 0491/2015 

 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 11.: Prerokovanie prípadne schválenie kúpy priestorov šatní a skladov pri 
školskej jedálni patriacej COOP Jednota 

 
Uznesenie č. 72/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

kúpu priestorov a šatní, skladov pri školskej jedálni patriacej COOP Jednota v sume 
5000 € a pozemkov v sume 3€/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 5.: Prerokovanie nakladania a použitia finančných prostriedkov starostom 
obce do výšky 5000 € bez súhlasu obecného zastupiteľstva, na základe žiadosti 
podanej poslancami OZ p. Ján Kvetko , p. Mgr. Ján Kvetko a p. Ing. Mária 
Jankovičová 

 
Uznesenie č. 73/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 
 

zmenu zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Muránska Dlhá 
Lúka v § 5 ( Použitie rozpočtových prostriedkov)  

–  V ojedinelých a naliehavých prípadoch môže starosta bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom prípade do výšky 
500 €.  

– Starosta je oprávnený samostatne realizovať: presuny rozpočtových 
prostriedkov v rámci rozpočtu, pokiaľ je zrejmé, že ide o plnenie naliehavých 
úloh do výšky 500 €. 

 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 6.: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015 

 
Uznesenie č. 74/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 
 

rozpočtové opatrenie č.  9/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 7.: Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 

 
Uznesenie č. 75/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

neschvaľuje 
 

programový rozpočet obce na roky 2016 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 8.: Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 

 
Uznesenie č. 76/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 

Schvaľuje dodatok č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2009 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Muránska Dlhá Lúka 
a 

schvaľuje podpis zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov – ENVI – PAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 9.: Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného 
plánu obce 

 
Uznesenie č. 77/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

neschvaľuje 
 
 

súborné stanovisko ku konceptu územného plánu obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 10.: Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného 
plánu obce 

 
Uznesenie č. 78/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

berie na vedomie 
 

informácie starostu obce o súťaži Dedina roka 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 12.: Prerokovanie, pripadne schválenie spôsobu opravy a prestavby 
bývalej ZŠ pre potreby MŠ 

 
Uznesenie č. 79/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

schvaľuje 
 
 

začatie výberového konania na opravu a prestavbu bývalej ZŠ na potreby MŠ, za 
podmienky že dodávateľ prestavby bude ochotný čakať na splatenie prác 36 

mesiacov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 



 

 

K bodu 13.: Diskusia 

 
Uznesenie č. 80/14/12/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Dlhej Lúke 
 

berie na vedomie 
 

spracovanie žiadosti o dotáciu na kamerový systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Muránskej Dlhej Lúke   
dňa 14.12.2015    
   
   
Overovatelia   

Ján Tóth ...................................... 
 

Mgr. Ján Kvetko ...................................... 
 

   
   

  __________________ 
  Ing. Marek Nosko 
  starosta obce 
 


