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Zápisnica  
z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Muránska Lehota, konaného dňa 22.06.2022  o 16.00 hod.   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Miloslav Marčák, starosta obce 

                           Poslanci : Miloš Senko 

          Jaroslav Laboš 

          Jaroslav Švonavec  

                                           Tibor Vavrek 

          Peter Dacho 

   

Neprítomní:                     - 

 

                    

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  19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola Uznesení č.125,126,127,128,129/2022 z 18. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 16.03.2022 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k záverečnému účtu za rok 2021 

6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2022  

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda na 

území Obce Muránska Lehota 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách na udržanie čistoty obce a 

ochranu verejnej zelene  

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území obce Muránska Lehota 

10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Muránska Lehota 

11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Muránska Lehota 

12. Rozpočtové opatrenia č. 2,3/2022– zmeny „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na 

rok 2022“ prevedené starostom obce 

13. Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obce Muránska Lehota na 

nové volebné obdobie 2022 -2026 

14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Muránska Lehota na nové volebné 

obdobie r. 2022 -2026 

15. Rôzne 

16. Záver 
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K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

Na začiatku rokovania starosta obce Miloslav Marčák, privítal všetkých prítomných na 19. 

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

5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

Overovatelia zápisnice:   Peter Dacho, Jaroslav Laboš 

Zapisovateľka:                 Mgr. Iveta Tomiová 

 

 

K bodu 3 Schválenie programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva a zároveň navrhol 

do programu doplniť dva body, a to Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov 

Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie 2022 -2026 a Určenie rozsahu výkonu 

funkcie starostu Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie r. 2022 -2026. Návrhy 

poslancov na doplnenie neboli žiadne. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 130/2022 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program 19. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Lehota. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0   

 

 

K bodu 4 Kontrola Uznesení č. 125,126,127,128,129/2022 z 18. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 16.03.2022 

Starosta prečítal kontrolu uznesení č.  125,126,127,128,129/2022 z 18. zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva zo dňa 16.03.2022. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 131/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení č. 125,126,127,128,129/2022 z 18. zasadnutia  obecného zastupiteľstva zo dňa 

16.03.2022. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 
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K bodu 5 Záverečný účet obce za rok 2021 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k záverečnému účtu za rok 2021 

Starosta obce predložil OcZ vypracovaný návrh záverečného účtu obce Muránska Lehota za 

rok 2021 a tiež hlavný kontrolór obce predložil OcZ Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Muránska Lehota za rok 2021. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 132/2022 

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. berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Muránska Lehota k záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

B. schvaľuje 

Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

C. schvaľuje 

použitie prebytku hospodárenia v sume 5518,22 € na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

 

K bodu 6  -  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022  
Ing. Ján Piatko hlavný kontrolór obce, prečítal  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2022. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 133/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na  II. polrok 2022, ktorý vypracoval hlavný kontrolór na základe § 18f 

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

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0   
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K bodu 7 -  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

na území Obce Muránska Lehota 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

upravuje podrobné podmienky o organizácii miestneho referenda na území obce Muránska 

Lehota. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 134/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s  § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 

a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 

o organizácii miestneho referenda na území obce Muránska Lehota.     

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0      

                                 

K bodu 8 -  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách na udržanie čistoty 

obce a ochranu verejnej zelene 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

upravuje podrobné podmienky o pravidlách na udržanie čistoty obce a ochranu verejnej 

zelene. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 135/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s  § 4 ods. 5 písm. a) bod 2 

a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022 

o pravidlách na udržanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 9 -  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Muránska Lehota 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

upravuje podrobné podmienky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Muránska Lehota. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 136/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s  § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 

a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2022 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Muránska 

Lehota. 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 
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K bodu 10 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie 

je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Muránska Lehota 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

upravuje podrobné podmienky o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas 

alebo na určitom mieste na území obce Muránska Lehota. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 137/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s  § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 

a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2022 

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na 

území obce Muránska Lehota. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 11 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Muránska Lehota 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 

upravuje podrobné podmienky o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a spôsob 

číslovania stavieb na území obce Muránska Lehota. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 138/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s  § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 

a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2022 

o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území 

obce Muránska Lehota. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 12 - Rozpočtové opatrenia č. 2,3/2022– zmeny „Rozpočtu Obce Muránska 

Lehota na rok 2022“ prevedené starostom obce 

Starosta obce oboznámil poslancov s Rozpočtovými opatreniami č. 2,3/2022. Boli navýšené 

bežné príjmy, bežné výdavky a boli prevedené presuny rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 139/2022 

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

2,3/2022  – zmeny Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2022 prevedené 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: 
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Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

 Rozpočet  

2022 

1. zmena 2. zmena Rozpočet 

 po 2. 

zmene 

Bežné 

príjmy 

 

66773,00 

 

68202,00 

 

+ 86,00 

 

68288,00 

Kapitálové 

príjmy 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finančné 

operácie - 

príjmy 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

PRÍJMY 

SPOLU 

66773,00 68202,00 + 86,00 68288,00 

 

 

 Rozpočet  

2022 

1. zmena 2. zmena Rozpočet 

po2. zmene 

Bežné 

výdavky 

 

66773,00 

 

68202,00 

 

+ 86,00 

 

68288,00 

Kapitálové 

výdavky 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finančné 

operácie - 

výdavky 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

VÝDAVKY 

SPOLU 

66773,00 68202,00 + 86,00 68288,00 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

 Rozpočet  

2022 

1. zmena 2. zmena 3. zmena Rozpočet 

po 3. zmene 

Bežné 

príjmy 

 

66773,00 

 

68202,00 

 

68288,00 

 

+ 2000,00 

 

70288,00 

Kapitálové 

príjmy 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finančné 

operácie - 

príjmy 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

PRÍJMY 

SPOLU 

66773,00 68202,00 68288,00 + 2000,00 70288,00 
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 Rozpočet  

2022 

1. zmena 2. zmena 3. zmena Rozpočet 

po 3. zmene 

Bežné 

výdavky 

 

66773,00 

 

68202,00 

 

68288,00 

 

+2000,00 

 

70288,00 

Kapitálové 

výdavky 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finančné 

operácie - 

výdavky 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

VÝDAVKY 

SPOLU 

66773,00 68202,00 68288,00 + 2000,00 70288,00 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

 

K bodu 13 -  Návrh na určenie volebných obvodov  a na počet poslancov  Obce  

Muránska Lehota na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 

Starosta obce predložil OcZ návrh na určenie volebných obvodov a návrh na poč poslancov  

Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026. Obec  Muránska Lehota 

mala k 31.12.2021  194  obyvateľov, t. z., že počet poslancov môže byť od 3 do 5. Návrh  je 1 

volebný obvod a návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -  2026 je 5 

poslancov. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 140/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota určuje  

 

A podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v 

roku 2022 v obci Muránska Lehota jeden volebný obvod. 

 

B v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  počet poslancov 

Obce Muránska Lehota v novom volebnom období  r. 2022 – 2026  5  poslancov. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0   

 

 

K bodu 14 -  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Muránska Lehota 

na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 
Starosta obce predložil OcZ návrh na určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu Obce 

Muránska Lehota na nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026, a to v rozsahu 0,75. 
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NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 141/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  určuje výkon funkcie  starostu Obce Muránska 

Lehota v novom volebnom období  r. 2022 – 2026 v rozsahu 0,75. 

 

Hlasovanie:                    za:   5   Peter Dacho, Jaroslav Laboš, Miloš Senko, Jaroslav Švonavec, Tibor Vavrek 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                              0        

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0 

 

K bodu 15 -  -  Rôzne  
- Starosta informoval poslancov, že na obec bol doručený petičný hárok  - Petícia za 

vyhlásenie referenda o páde vlády Slovenskej republiky a zmene Ústavy Slovenskej 

republiky.  

- Starosta informoval poslancov o získaní dotácie BBSK vo výške 2000,00 € na výmenu 

domčeka na náradie na cintoríne, a tiež o jeho realizácii. 

- Starosta informoval poslancov, že požiadal o právne služby ohľadom nedoplatkov na dani 

z nehnuteľnosti. 

- Starosta informoval poslancov o žiadosti občana z Muráňa ohľadom prenájmu sály 

kultúrneho domu. Poslanci s prenájmom súhlasili. 

-  Starosta  informoval poslancov o zaslaní Dodatku k Zmluve o poskytnutí služby za vývoz 

odpadu, v ktorom sa zvyšujú poplatky za vývoz komunálneho odpadu. 

 

K bodu  16 -  Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OcZ. Zasadnutie OcZ bolo 

ukončené  o 19:15 h. 

 

 

 

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

Overovatelia:    Peter Dacho    ............................................ 

                          Jaroslav Laboš   ............................................ 

 

 

 

 

 

                                  Miloslav Marčák 

                     starosta obce 


