
 

 

 

Obec Muránska Lehota, 049 01 Muráň 

 

Z á p i s n i c a 

 
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa konalo 

dňa 16.08.2014  

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

                   

 

Program zasadania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Muránska Lehota na 

nové volebné obdobie r. 2014 -2018 

5. Počet poslancov Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie 

2014 -2018 

6. Zakúpenie krovinorezu + čerpanie RF 

7. Zmena rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

 

 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 17. zasadnutia. 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

 

K bodu 2 

      Starosta obce prečítal kontrolu uznesení č. 144/2014, 145/2014, 146/2014, 

147/2014, 148/2014, 149/2014, 150/2014, 151/2014, 152/2014, 153/2014  z 16. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2014. Poslanci vzali plnenie 

uznesení na vedomie. 

(Na vedomie vzali - Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, 

Martin Čerpák) 

 

 



 

 

 

K bodu 3 

 Starosta obce navrhol návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

OcZ schválilo 

 

a/ návrhovú komisiu v zložení:  Milan Hoďák 

  Mgr. Andrea Marčáková 

                                                                                                    

b/ overovateľov zápisnice:        Miloš Senko 

                                                   Martin Čerpák                                            

OcZ schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v navrhnutom 

zložení. 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

 

–––––––––– 

K bodu 4 

      Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 

dní pre voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na 

nové volebné obdobie r. 2014 -2018. Následne predložil návrh na určenie 

rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie r. 2014 -2018 

v rozsahu 0,75 (6 hodín denne). 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo výkon funkcie starostu 

Obce Muránska Lehota v novom volebnom období r. 2014 -2018 v rozsahu 0,75 

(6 hodín denne). 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

__________ 

 

K bodu 5 

 Starosta obce informoval OcZ, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami počet 

poslancov na celé volebné obdobie. Obec má 198 obyvateľov, čo je v rozmedzí 

od 41 do 500 obyvateľov, t. j. schváliť sa môže počet poslancov od 3 do 5. 

Následne predložil návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r. 

2014 -2018 – 5 poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo počet poslancov Obce 

Muránska Lehota v novom volebnom období r. 2014 -2018  – 5 poslancov 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

 



 

 

 

__________ 

 

K bodu 6 

                Starosta obce navrhol zakúpiť krovinorez do výšky 500 € z dôvodu 

zastaranosti jestvujúceho krovinorezu.  

OcZ schválilo nákup krovinorezu do výšky 500 €. 

((4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

OcZ schválilo použitie rezervného fondu do výšky 500  € na kapitálový výdavok 

- zakúpenie krovinorezu. 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

___________ 

  

K bodu 7 

V tomto bode starosta obce predložil OcZ návrh na zmenu rozpočtu obce 

na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014.  

OcZ schválilo zmenu rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2014 rozpočtovým 

opatrením č. 3/2014 s rozpočtovými príjmami spolu 54001  € a rozpočtovými 

výdavkami spolu 54001 €. 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

___________ 

 

K bodu 10 

  V tomto bode návrhová komisia prečítala návrhy uznesení. 

OcZ schválilo návrh uznesení. 

(4za – Mgr. Andrea Marčáková, Miloš Senko,  Milan Hoďák, Martin Čerpák,  

0 proti, 0 zdržal sa) 

_____________ 

 

 

Na záver poďakoval starosta prítomným a zasadanie ukončil. 
 

V Muránskej Lehote dňa  16.08.2014 

 

Miloslav Marčák – starosta obce                ........................................... 

 

Zápisnicu zapísala: Mgr. Iveta Tomiová            ............................................ 

 

Zápisnicu overil:    Miloš Senko       ............................................ 

                               Martin Čerpák                     ............................................  


