
U Z N E S E N I A 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa 

konalo dňa 13. novembra 2014 

________________________________________________________________ 

 

 

č. 161/2014    –   Program zasadnutia 

č. 162/2014    –   Kontrola uznesení 

č. 163/2014    –   Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

č. 164/2014    -   VZN č. 15/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území obce Muránska Lehota  

č. 165/2014    –   Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky 

k 31.12.2013 

č. 166/2014    –   Poľnohospodárske družstvo v likvidácii Revúca – odpis 

pohľadávky 

č. 167/2014    –   Projektová dokumentácia viacúčelového ihriska - odpis  

č. 168/2014    –   Zmena rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2014  

rozpočtovým opatrením č. 5/2014 

č. 169/2014    –   Návrh inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie 

k 31.12.2014+ vyraďovacia a likvidačná komisia 

č. 170/2014    –  Odmena kronikárke obce 

č. 171/2014    –  Zmena rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2014  

rozpočtovým opatrením č. 4/2014 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.161/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

Program 18. zasadnutia OcZ. 

 

 

 

 

          

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č.162/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení 

154/2014,155/2014,156/2014,157/2014,158/2014,159/2014,160/2014  z 17. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva dňa 16.08.2014. 

 

 

 

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č.163/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

Návrhovú komisiu v zložení: Miloš Senko 

 Miroslav Hoďák 

 

Overovateľov zápisnice: Milan Hoďák 

        Mgr. Andrea Marčáková  

     

 

 

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 



UZNESENIE č.164/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

VZN č. 15/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Muránska Lehota 

 
      

 

 

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č.165/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  berie na vedomie  

 

Správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2013 a list obecnému 

zastupiteľstvu. 

 

 

 

   

    

     Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 166/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Poľnohospodárskemu družstvu v likvidácii 

v Revúcej za daň z nehnuteľností za roky 2005 – 2010 vo výške 7377,97 €. 

 

 

 

    Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 



UZNESENIE č. 167/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje 

 

odpísanie projektovej dokumentácie viacúčelového ihriska z účtovníctva obce vo výške 

592,51 € 

 

 

 

 

   Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 168/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

zmenu rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014 

- rozpočtové príjmy spolu  55692 € 

- rozpočtové výdavky spolu 55692 € 

 

 

 

 

   Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 169/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Muránska Lehota 

k 31.12.2014 v zložení: 

 

Ústredná inventarizačná komisia na rok 2014:  Eva Dachová    

                                         Mgr. Iveta Tomiová 

                                                                                    Bc. Jana Marčáková   

    

Dielčia inventarizačná komisia na rok 2014:  Emília Petalíková   

       Katarína Gabajová 

     Anna Švonavcová 

 

Vyraďovavcia komisia na rok 2014:   Emília Petalíková   

       Katarína Gabajová 

       Anna Švonavcová 



 

Likvidačná komisia na rok 2014: Emília Petalíková                                           

Martin Petalík 

                                                                                   Peter  Švonavec  

                                                                       Katarína Gabajová                                                                      

                                                                                   Ján Švonavec 

 

 

 

 

 

   Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 170/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje 

 

Odmenu kronikárke obce vo výške 120 € ročne od roku 2014. 

 

 

 

 

   Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 171/2014 
zo dňa: 13.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  berie na vedomie  

 

zmenu rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014 

- rozpočtové príjmy spolu  54001 € 

- rozpočtové výdavky spolu 54001 € 

 

 

 

 

 

   Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 


