ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 15. 06. 2017 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

MVDr. Juraj Gallo

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho
Ing. Iveta Ganajová

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Bc. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 15. júna 2017 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16.00 hod. otvoril a viedol starosta obce Ing.
Július Laššan.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 5 poslanci, čím
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva doručený.

Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol do programu zasadnutia doplniť
nasledovné :
-

za bod 6 bod 7 Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
Obce Mokrá Lúka,
za bod 9 bod 10 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 2/2017.
Program po úprave:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce Mokrá Lúka za rok 2016
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2016
6. Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2016
7. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá
Lúka
8. Plán kontrolnej činnosti obce Mokrá Lúka na II. polrok 2017
9. Čerpanie rozpočtu k 31. 05. 2017
10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
11. VZN obce č. 1/2017 – o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za
sociálnu službu
12. Organizačné záležitosti
13. Diskusia
14. Prejedanie a schválenie uznesení
15. Záver

K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

Program rokovania 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Ing. Ivetu Ganajovú
MVDr. Juraja Galla

Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržali sa – 0 poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 5/2017.
Uznesenie č. 4/2017 – Dotácia z rozpočtu obce Mokrá Lúka pre ZO JDS Mokrá Lúka.
Na základe žiadosti ZO JDS Mokrá Lúka im bola dňa 21. 03. 2017 vyplatená dotácia z rozpočtu
obce Mokrá Lúka na I. polrok 2017 vo výške 400,- Eur.
Uznesenie č. 5/2017 – Zámer kúpy pozemkov v k. ú. Mokrá Lúka časť Humná, vedeného Správou
katastra Revúca, pozemku TTP, za navrhnutú kúpnu cenu 3,30 Eur / m 2.
Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 19. 04. 2017 podľa § 588 a násl. OZ a uznesenia obecného
zastupiteľstva v Mokrej Lúke č. 5/2017 zo dňa 16. 03. 2017.
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor vydal rozhodnutie podľa ustanovenia § 31 ods. 3
katastrálneho zákona a povolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam:
V katastrálnom území Mokrá Lúka
LV 232 Pozemok registra E KN parcelné číslo 617/5, orná pôda o výmere 164 m2
LV 315 Pozemok registra E KN parcelné číslo 618/1, orná pôda o výmere 8 m2
LV 634 Pozemok registra E KN parcelné číslo 617/1, orná pôda o výmere 395 m2
LV 634 Pozemok registra E KN parcelné číslo 617/6, orná pôda o výmere 113 m2
LV 1134 Pozemok registra E KN parcelné číslo 617/2, orná pôda o výmere 135 m2
LV 1134 Pozemok registra E KN parcelné číslo 617/8, orná pôda o výmere 60 m2

V prospech: Obec Mokrá Lúka, IČO 31949347, Mokrá Lúka 2, Revúca v podiele 1/1
V katastrálnom území Mokrá Lúka
LV 333 Pozemok registra E KN parcelné číslo 616/3, TTP o výmere 1798 m2
LV 333 Pozemok registra E KN parcelné číslo 616/4, TTP o výmere 2531 m2
V prospech: Obec Mokrá Lúka, IČO 31949347, Mokrá Lúka 2, Revúca v podiele 683/840.
Vklad bol povolený dňa 15. 05. 2017.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 6/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva .
4. Záverečný účet obce Mokrá Lúka za rok 2016
Poslanci obdržali návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 (príloha č. 1 zápisnice) v dostatočnom
predstihu na preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený na obecnej tabuli od 20. 05. 2017.
K jednotlivým častiam záverečného účtu nemali poslanci pripomienky.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
Záverečný účet obce Mokrá Lúka a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2016
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka pani Tomšíkovej k návrhu záverečného účtu obce
Mokrá Lúka za rok 2016 (príloha č. 2 zápisnice) bolo doručené v dostatočnom predstihu poslancom na
preštudovanie. V ňom vyhodnotila jednotlivé časti záverečného účtu, skonštatovala, že je spracovaný
v súlade so zákonmi a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčala obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Mokrá
Lúka za rok 2016 výrokom
Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 8/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2016.
6. Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2015
Poslanci obdržali návrh Výročnej správy obce za rok 2016 ( príloha č. 3 zápisnice) v dostatočnom
predstihu na preštudovanie. K jednotlivým častiam Výročnej správy obce Mokrá Lúka za rok 2016
nemali poslanci pripomienky.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 9/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje Výročnú
správu obce Mokrá Lúka za rok 2016.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

7. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka
Poslanci boli oboznámení so správou audítorky k účtovnej závierke zo dňa 07. 06. 2017 (príloha č. 4
zápisnice). Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 10/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na II. polrok 2017
Poslanci boli oboznámení s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka
na II. polrok 2017. Poslanci k návrhu nemali pripomienky.
Materiál k tomuto bodu rokovania – Plán kontrolnej činnosti obce Mokrá Lúka na II. polrok 2017
(príloha č. 5 zápisnice) bol vyvesený na obecnej tabuli od 20. 05. 2017.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 11/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na II. polrok 2017.
Poveruje hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na vykonávanie plánovaných kontrol.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

9. Čerpanie rozpočtu k 31. 05. 2017
Materiál k tomuto bodu rokovania – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtových pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy k 31. 05. 2017 (príloha č. 7 zápisnice), dostali poslanci Obecného
zastupiteľstva na preštudovanie. Prehľad čerpania rozpočtu stručne zosumarizovala účtovníčka obce
pani Marčáková. Poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie bez výhrad.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce Mokrá Lúka.
10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 2/2017
Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka pani Valérie Marčákovej Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2017 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh sa týka rozpočtového opatrenia – presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Z podpoložky rozpočtu 08 400 717 001 Rekonštrukcia a modernizácia – Urnový háj
Z podpoložky rozpočtu 03 200 717 003 Rekonštrukcia a modernizácia – požiarna zbrojnica
Z podpoložky rozpočtu 01 110 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
V celkovej sume 1 600,- EUR.
Návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Bežné príjmy:
212 003 Príjmy z cintorínskych poplatkov

v sume 5 720,- EUR.

Zvýšenie výdavkov v položke/podpoložke rozpočtu:
01110 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje
01110 635 004 Údržba prevádzkových strojov a zar.

v sume 3 720,- EUR
v sume 2 000,- EUR.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 13/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje Návrh
na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 2/2017.
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

11. VZN obce č. 1/2017 – o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za
sociálnu službu
Materiál k tomuto bodu rokovania –návrh VZN obce č. 1/2017 – o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu (príloha č. 6 zápisnice) bolo vyvesené na obecnej tabuli
od 20. 05. 2017 a zároveň doručené poslancom obecného zastupiteľstva Obce Mokrá Lúka na
preštudovanie.
V návrhu sa upravila v Článku II. Všeobecné ustanovenia o odkázanosti a poskytovaní sociálnej
služby – Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu – bod 4 doplniť koniec vety „disponujúca
plnou mocou.“
V návrhu sa upravila v Článku II. Všeobecné ustanovenia o odkázanosti a poskytovaní sociálnej
služby opatrovateľskej služby – časť Výška úhrady za opatrovateľskú službu – bod 1 a) za 1 hodinu
opatrovateľskej služby v pracovný deň z 0,50 Eur na 1,- Euro.
Bod 1 b) za 1 hodinu opatrovateľskej služby počas dní pracovného voľna, pokoja a sviatku z 0,70 Eur
na 2 Eurá.
K jednotlivým častiach VZN č. 1/2016 nemali poslanci pripomienky.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 14/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje VZN
obce č. 1/2017 – o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu.
za – 5 poslanci,

Hlasovanie:

proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

12. Organizačné záležitosti
Na rokovanie do zastupiteľstva boli predložené nasledovné záležitosti:




Vyvážanie odpadu
Pán starosta informovať poslancov obce Mokrá Lúka o problémoch s vyvážaním
odpadu miestnych obyvateľov. Navrhol vydať uznesenie, ktoré sa bude týkať toho
občana, ktorého počas vyvážania odpadu v rámci obce Mokrá Lúka zachytila kamera.
Navrhuje každého takého občana vyhlásiť v obecnom rozhlase.
Informovanie o verejnom obstarávaní
Pán starosta informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich verejných
obstarávaniach.
1. MINISTERSTVO FINANCIÍ – výmena okien a dverí na budove obecného
úradu
Náklady v bežnom roku: 6 000 Eur.
Iné zdroje žiadateľa: 1 000 Eur.
Žiadosť MF o poskytnutie dotácie v sume: 5 000 Eur.
2. BBSK – dobudovanie detského ihriska
Žiadosť BBSK o poskytnutie dotácie v sume: 6 000 Eur.
Schválená dotácia v sume: 4 000 Eur.
Objednávka – spolu na úhradu: 5 368,26 Eur.
Iné zdroje žiadateľa: 1 368 Eur.
3. BBSK – exteriérové fitnes centrum
Žiadosť BBSK o poskytnutie dotácie v sume: 4 000 Eur.
Schválená dotácia v sume: 3 600 Eur.
Objednávka – spolu na úhradu: 4 500 Eur.
Iné zdroje žiadateľa: 900 Eur.
4. ÚRAD VLÁDY – Podpora rozvoja športu na rok 2017 (detské ihrisko)
Iné zdroje žiadateľa: min. 350 Eur.
Žiadosť ÚV o poskytnutie dotácie v sume: 7 000 Eur.
5. MINISTERSTVO VNÚTRA – Prevencia kriminality (kamery)

Žiadosť MV o poskytnutie dotácie v sume: 2 500 Eur.
Faktúra – spolu na úhradu : 3 207,72 Eur.
Iné zdroje žiadateľa: 707,72 Eur.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 15/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke berie na vedomie
Informovanie o verejnom obstarávaní obce Mokrá Lúka.
za – 5 poslanci,

Hlasovanie:


proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

Zmluva o podnájme – ULTRASTAV s. r. o.
Pán starosta navrhol na schválenie Zmluvu o podnájme medzi Nájomcom: Obcou
Mokrá Lúka a Podnájomcom: ULTRASTAV s. r. o.. Predmetom podnájmu je
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Mokrá Lúka, obec Mokrá Lúka,
zapísanú na LV č. 1329 a to pozemok parcela registra C parcelné číslo 403/5 vedená
ako ostatné plochy o výmere 2 595 m2.
Predmet podnájmu je podnájomca oprávnený užívať za účelom výstavby nájomných
bytov.
Podnájom sa uzatvára na dobu určitú a to do 15. 11. 2046.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 16/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje Zmluvu
o podnájme medzi Nájomcom: Obcou Mokrá Lúka a Podnájomcom: ULTRASTAV s. r. o..
za – 5 poslanci,

Hlasovanie:


proti – 0 poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

Kúpa traktora ALPINA BT 84 HCS a dvoch krovinorezov H-545 RX
Pán starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka
s potrebou kúpi traktora ALPINA BT 84 HCS a dvoch krovinorezov H-545 RX.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 17/2017 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje kúpu
traktora ALPINA BT 84 HCS a dvoch krovinorezov H-545 RX.
Hlasovanie:

za –

poslanci,

proti –

poslancov,

zdržalo sa – 0 poslancov.

12. Diskusia
Diskusia sa niesla v znamení nanesených problémov a záverom vyústila do prijatia uznesení.
13. Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.

14. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Iveta Ganajová

.......................................................

MVDr. Juraj Gallo

.......................................................

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 15. 06. 2017

........................................................
Ing. Július Laššan
Starosta obce

