
 

 

 

Obec Muránska Lehota, 049 01 Muráň 

 

Z á p i s n i c a 

 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa konalo 

dňa 16.09.2012  

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

                   

 

Program zasadania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

4. Hospodárenie obce k 30.6.2012 

5. Autobusová zastávka 

6. Úprava č. 3 rozpočtu obce na rok 2012 

7. Predaj pozemku z majetku obce 

8. Odkúpenie pozemku 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh uznesení 

12. Záver 

 

 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 9. zasadnutia. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

 

 

K bodu 2 

      Starosta obce prečítal kontrolu uznesení č. 66/2012, 67/2012, 68/2012, 

69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012, 73/2012, 74/2012, 75/2012, 76/2012, 

77/2012 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2012. Poslanci vzali 

plnenie uznesení na vedomie. 

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

Miroslav Hoďák, Martin Čerpák) 

 

 



 

 

 

K bodu 3 

 Starosta obce navrhol návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

OcZ schválilo 

 

a/ návrhovú komisiu v zložení:  Martin Čerpák 

  Milan Hoďák 

                                                                                                    

b/ overovateľov zápisnice:        Miloš Senko 

                                                   Miroslav Hoďák                           

                                                    

OcZ schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v navrhnutom 

zložení. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

–––––––––– 

 

 

K bodu 4 

 Hlavný kontrolór obce predložil OcZ Stanovisko hlavného kontrolóra 

k plneniu rozpočtu obce Muránska Lehota za 6 mesiacov roku 2012. 

OcZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu  obce 

Muránska Lehota za 6 mesiacov roku 2012.  

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

Miroslav Hoďák, Martin Čerpák) 

 Starosta prečítal Návrh „Monitoringu – správa programového rozpočtu obce 

Muránska Lehota za rok 2012 k 30.6.2012“. 

 OcZ schválilo návrh Monitoringu. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

__________ 

 

 

 

K bodu 5 

  V tomto bode starosta obce informoval OcZ o potrebe navýšenia 

finančných prostriedkov na  dokončenie výstavby autobusovej zastávky, 

z dôvodu vyšších nákladov, a to vo výške 1680 €. 

 OcZ schválilo navýšenie finančných  prostriedkov na dokončenie 

výstavby  autobusovej zastávky vo výške 1680 €. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 



 

 

 

OcZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 1680 € na kapitálový výdavok – vybudovanie novej autobusovej 

zastávky.  

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

___________ 

 

K bodu 6 

V tomto bode starosta obce predložil OcZ návrh na úpravu č.3 rozpočtu 

obce Muránska Lehota na rok 2012.  

OcZ schválilo úpravu č.3 rozpočtu obce Muránska Lehota na rok 2012 

s rozpočtovými príjmami spolu 64042  € a rozpočtovými výdavkami spolu 

64042 €. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

__________ 

 

K bodu 7 

Starosta obce oboznámil OcZ o záujme obyvateľa obce Ondreja 

Dományho , bytom Muránska Lehota č. 98 o odkúpenie pozemku z majetku 

obce, ktorý bezprostredne susedí s jeho pozemkom. Jedná sa o pozemok parcely 

registra C 363/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 vedenej na LV 

č. 320 v k.ú. Muránska Lehota.  OcZ po dôkladnom zvážení dospelo k tomu, že 

pozemok obec nevyužíva a ani v budúcnosti pravdepodobne  nebude využívať 

na verejné účely z dôvodu jeho situovania a jestvujúcej stavby na dotknutom 

pozemku, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, a preto rozhodlo o jeho predaji. 

OcZ schválilo predaj obecného pozemku, parcely registra C 363/2 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2  vedenej na LV č. 320 v k.ú. 

Muránska Lehota Ondrejovi Dománymu, bytom Muránska Lehota č. 98 za cenu 

1,29 €/m2 (483,75 €). 

Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou – žumpou vo vlastníctve žiadateľa, čo je 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 8 

 

 Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu odkúpenie pozemku pod 

miestnu komunikáciu, a to:  

 

pozemok - parcela reg. E 65/1 trvalé trávne porasty o výmere 619 m2 uvedená 

na LV 581   - podiel  25/840- in  

 

pozemok - parcela reg. E  65/2 trvalé trávne porasty o výmere 367m2 uvedená 

na LV 582 - podiel  2/56 –iny 

pozemok  - parcela reg. E 65/3 trvalé trávne porasty o výmere 719 m2 uvedená 

na LV 629 - podiel 15/840-in 

o celkovej spoločnej výmere 44,3 m2 od Jána Bábeľu,058 01 Poprad,  

L. Svobodu 21 

za cenu 1,29 €/m2. 

 

 OcZ schválilo odkúpenie hore uvedených parciel pod miestnu komunikáciu . 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa)  

     Následne OcZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce vo výške 57,15  € na kapitálový výdavok – nákup pozemkov. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

 

      K bodu 10 

  V tomto bode návrhová komisia prečítala návrhy uznesení. 

OcZ schválilo návrh uznesení. 

(5za –Miloš Senko,  Milan Hoďák, Mgr. Andrea Marčáková, Miroslav Hoďák, 

Martin Čerpák, 0 proti, 0 zdržal sa) 

 

_____________ 

 

Na záver poďakoval starosta prítomným a zasadanie ukončil. 
 

V Muránskej Lehote dňa  17.09.2012 

 

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

 

Zápisnicu zapísala: Bc. Iveta Tomiová              ............................................ 

 

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

                               Miroslav Hoďák                  ............................................  


