
U Z N E S E N I A 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa 

konalo dňa 11. decembra 2014 

________________________________________________________________ 

 

 

č. 122/2013    –   Program zasadnutia 

č. 123/2013    –   Kontrola uznesení 

č. 124/2013    –   Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

č. 125/2013    –   Obecná kronika 

č. 126/2013    –   VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

č. 127/2013    –    VZN Obce Muránska Lehota č. 14/2013 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi 

č. 128/2013    –   Príspevok – dotácia na centrum voľného času 

č. 129/2013    –   Návrh inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie 

k 31.12.2013+ vyraďovacia a likvidačná komisia 

č. 130/2013    –   Úprava č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 

č. 131/2013    –   Nákup notebooku 

č. 132/2013    –   Nákup fontány 

č. 133/2013    –   Projektová dokumentácia – miestna komunikácia 

č. 134/2013    – Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016, Rozpočet na rok 2014 

č. 135/2013    –  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 hl. kontrolóra 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.122/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

program 14. zasadnutia OcZ v Muránskej Lehote. 

 

 

 

 

          

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č.123/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení 114/2013,115/2013,116/2013,117/2013,118/2013, 

119/2013,120/2013, 121/2013 z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2013. 

 

 

 

 

 

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č.124/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Hoďák 

Miloš Senko 

 

Overovateľov zápisnice:        Mgr. Andrea Marčáková                                          

                                               Miroslav Hoďák 

   

   

     Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 



UZNESENIE č.125/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

zápis predložených textov za rok 2013 do obecnej kroniky. 

 

 

 

    

    Miloslav Marčák 

                            starosta obce 

 

 

      

 

UZNESENIE č. 126/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný 

odpad. 

  

  

   

         

Miloslav Marčák  

                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č.127/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

VZN č. 14/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

 

 

 

 

    Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 



UZNESENIE č.128/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

finančné prostriedky pre centrum voľného času na jedného žiaka a jeden rok vo výške 63 € 

 

 

 

 

 

    Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

UZNESENIE č.129/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Muránska Lehota 

k 31.12.2013 v zložení: 

 

Ústredná inventarizačná komisia na rok 2013: Bc. Jana Marčáková   

                                        Bc. Iveta Tomiová 

                                                                                    Eva Dachová    

   

 

Dielčia inventarizačná komisia na rok 2013:  Lenka Hoďáková   

       Emília Petalíková 

     Eva Kováčová 

 

Vyraďovavcia komisia na rok 2013:   Lenka Hoďáková   

       Emília Petalíková 

     Eva Kováčová 

 

 

Likvidačná komisia na rok 2013: Emília Petalíková                                           

Martin Petalík 

                                                                                   Peter  Švonavec  

                                                                                   Lenka Hoďáková                                                                    

Ján Švonavec 

 

 

 

    

   

 Miloslav Marčák

     starosta obce 

 



UZNESENIE č.130/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu č.3 obce Muránska Lehota na rok 2013 

- rozpočtové príjmy spolu  63580 € 

- rozpočtové výdavky spolu 53580 € 

                      

 

 

                                                                                                             Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

UZNESENIE č.131/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

A  nákup notebooku so softwarom do výšky 700 €. 

 

 B Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do výšky 700 €  na kapitálový 

výdavok – nákup notebooku so softwarom 

 

                      

 

 

                                                                                                             Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č.132/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

A  nákup fontány do výšky 500 €. 

 

 B Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do výšky 500 €  na kapitálový 

výdavok – nákup fontány. 

 

                      

 

 

                                                                                                             Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 



UZNESENIE č.133/2013 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote  schvaľuje  

 

A Vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie do výšky 2000 €. 

 

 B Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do výšky 2000 €  na kapitálový 

výdavok – vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie. 

 

                      

 

 

                                                                                                             Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č.134/2013 
zo dňa: 13.12.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote 

 

A. schvaľuje 

 

že  sa nebude uplatňovať  programová štruktúra v rozpočte obce Muránska Lehota. 

 

C. schvaľuje 

 

 B1 Rozpočet obce Muránska Lehota na rok 2014. 

 

- rozpočtové príjmy spolu     46190 €   

- rozpočtové výdavky spolu  461900 €   
 

B. berie na vedomie 

 

 C1 Návrh rozpočtu obce Muránska Lehota na roky 2015 – 2016 

 C2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Muránska Lehota            

  na rok 2014. 

 

 

   

    

     Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 

 

 



UZNESENIE č.135/20113 
zo dňa: 11.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnému kontrolórovi obce na I. polrok 2014 

 

 

 

 

 

 

  Miloslav Marčák  

                                     starosta obce 

 

 


