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Zápisnica  
z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Muránska Lehota, konaného dňa 19.06.2020  o 16.00 hod.   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Miloslav Marčák, starosta obce 

                           Poslanci : Miloš Senko 

          Tibor Vavrek 

          Jaroslav Laboš 

            

Neprítomní:                     Peter Dacho 

         Jaroslav Švonavec 

                     

Ďalší prítomní:   Ing. Ján Piatko, kontrolór obce 

Mgr. Iveta Tomiová, zamestnanec obce 

Verejnosť:      -    

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola Uznesení č.62,63,64,65,66,67,68,69/2020 z 9. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 23.04.2020 

5. Záverečný účet obce za rok 2019 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k záverečnému účtu za rok 2019 

6. Individuálna výročná správa obce za rok 2019 

7. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2020  

8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 

2020“ prevedená starostom obce 

9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie - cintorín 

10. Rôzne 

11. Záver 

 
 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Na začiatku rokovania starosta obce Miloslav Marčák, privítal všetkých prítomných na 10. 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je  

3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

Overovatelia zápisnice:  Miloš Senko, Tibor Vavrek 

Zapisovateľka:                Mgr. Iveta Tomiová 
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K bodu 3 Schválenie programu 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. Návrhy poslancov 

na doplnenie neboli žiadne. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 70/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program 10.zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Lehota. 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0   

  

 

K bodu 4 Kontrola Uznesení č. 62,63,64,65,66,67,68,69/2020 z 9. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 23.04.2020 

Starosta obce prečítal kontrolu uznesení č. 62,63, 64,65,66,67,68,69/2020 z 9. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa 23.04.2020. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 71/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení č.62,63,64,65,66,67,68,69/2020 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

23.04.2020 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 5  Záverečný účet obce za rok 2019 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2019 

Starosta obce predložil OcZ  záverečný účet obce Muránska Lehota za rok 2019 a tiež hlavný 

kontrolór obce predložil OcZ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Muránska Lehota za rok 2019. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 72/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

A. schvaľuje 

Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0   
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B. schvaľuje 

použitie prebytku hospodárenia za rok 2019 v sume 6728,56 €, zisteného podľa ustanovenia § 

10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu  

rezervného fondu  

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019. 

 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

 

K bodu  6  Individuálna výročná správa za rok 2019 

Na základe § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná vypracovať individuálnu výročnú 

správu. Vypracovanú individuálnu výročnú správu za rok 2019 predložil  poslancom 

obecného zastupiteľstva starosta obce. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 73/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota berie na vedomie Individuálnu výročnú 

správu Obce Muránska Lehota za rok 2019. 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 7  -  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020  
Ing. Ján Piatko hlavný kontrolór obce, prečítal  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2020. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 74/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 
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K bodu 8 -  Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – zmena Rozpočtu Obce Muránska Lehota 

na rok 2020 prevedená starostom obce  
Starosta obce oboznámil poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 4/2020. Poslanci vzali toto 

rozpočtové opatrenie na vedomie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

4/2020 – zmena Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020 prevedená v zmysle zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

 

 Rozpočet  

2020 

1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Rozpočet 

 po 4. 

zmene 

Bežné 

príjmy 

 

64140,00 

 

65640,00 

 

66678,00 

 

66678,00 

 

+8562,00 

 

75240,00 

Kapitálové 

príjmy 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finančné 

operácie - 

príjmy 

 

88616,00 

 

89116,00 

 

89116,00 

 

108616,00 

 

0,00 

 

108616,00 

 

PRÍJMY 

SPOLU 

152756,00 154756,00 155794,00 175294,00 + 8562,00 183856,00 

 

 

 Rozpočet  

2020 

1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Rozpočet 

 po 4. 

zmene 

Bežné 

výdavky 

 

64140,00 

 

65640,00 

 

66678,00 

 

66678,00 

 

+8562,00 

 

75240,00 

Kapitálové 

výdavky 

 

88616,00 

 

89116,00 

 

89116,00 

 

108616,00 

 

0,00 

 

108616,00 

Finančné 

operácie - 

výdavky 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

VÝDAVKY 

SPOLU 

152756,00 154756,00 155794,00 175294,00 + 8562,00 183856,00 

 

 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 
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K bodu 9 -  Rekonštrukcia miestnej komunikácie - cintorín 

Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 66/2020 – „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – cesta 

na cintorín“. Dôvodom návrhu na zrušenie je zmena subdodávateľa zhotoviteľa – firmy 

OLESTA spol. s r.o.  projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota“. 

Asfaltový kryt vozovky mala pôvodne zhotoviť firma Colas Slovakia a.s., a keďže 

komunikácia „Cesta na cintorín“ sa napája na rekonštruovanú časť miestnej komunikácie, bol 

z dôvodu urýchlenia výstavby vybratý aj na túto časť komunikácie „Cesta na cintorín“ Colas 

Slovakia a.s.. Keďže však zhotoviteľ  firma OLESTA spol. s r.o. odstúpil od dohody s firmou 

Colas Slovakia a.s., obecné zastupiteľstvo na základe nových skutočností na základe 

zdôvodnenia starostu rozhodlo, že uznesenie číslo 66/2020 zruší s tým, že bude nové 

výberové konanie na zhotovenie zákazky „Cesta na cintorín“. 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota ruší  uznesenie č. 66/2020 v znení: 

A.  schvaľuje cenovú ponuku firmy Colas Slovakia a.s., na zhotovenie zákazky 

„Rekonštrukcia miestnej  komunikácie- cintorín“ vo výške 15000,00 €. 

B. poveruje starostu obce podpisom Zmluvy o dielo a konaním vo veciach zmluvných, 

technických, ekonomických a realizačných. 

 

Hlasovanie:                    za:   3  Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

 

K bodu 10 -  -  Rôzne  

- Starosta obce opäť apeloval na poslancov, aby aj oni nabádali občanov na dôsledné triedenie 

komunálneho odpadu. Pripomenul, že poplatky za skládkovanie rastú extrémne rýchlo 

a jediná cesta ako spomaliť rast poplatkov za komunálny odpad je dôsledné triedenie. 

 

 

K bodu  11. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OcZ. Zasadnutie OcZ bolo 

ukončené  o 19:00 h. 

 

 

Zapisovateľka : Mgr. Iveta Tomiová   ............................................ 

Overovatelia:    Miloš Senko    ............................................ 

                          Tibor Vavrek   ............................................ 

 

 

 

                                  Miloslav Marčák 

           starosta obce 

 


