ZÁPISNICA
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 27. 02. 2018 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

MVDr. Juraj Gallo

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho

-

Ing. Iveta Ganajová

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka
-

Bc. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková

Neprítomní :

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 27. februára 2018 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Pokračovanie 16. zasadnutia 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:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na zmenu rozpočtu
5. Organizačné záležitosti
6. Prejedanie a schválenie uznesení
7. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:
za – 5 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo, Ing. Ganajová, Chlebušová),
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.
Program rokovania 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku menoval:

Ing. Henrieta Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice menoval:

Renátu Chlebušovú
Ing. Igora Dacha

Hlasovanie:

za – 5 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo, Chlebušová, Ing. Ganajová),
proti – 0 poslancov,
zdržali sa – 0 poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva a zo 16. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva – hlasovanie per rollam
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 28 – 31/2017.
Uznesenie č. 28/2017 – Zámer kúpy pozemku a budovy – stavby – Kúpno-predajná zmluva medzi
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mokrá Lúka a Obcou Mokrá Lúka bola uzavretá
podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 11. 12. 2017 za vopred
dohodnutú kúpnu cenu 12 000,- Eur.
Uznesenie č. 29/2017 – Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva boli vyplatené v hotovosti
v mesiaci december 2017.
Uznesenie č. 30/2017 – Vyradenie krátkodobého hmotného majetku obce –vyradené 31. 01. 2018.
Uznesenie č. 31/2017 – Zámer kúpy pozemku a budovy – stavby – Kúpno-predajná zmluva medzi
Margitou Paličkovou, Mokrá Lúka 131 a Obcou Mokrá Lúka, Mokrá Lúka 2 bola uzavretá podľa § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 24. 01. 2018 za vopred dohodnutú
kúpnu cenu 1,- Euro.
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 2/2018
Uznesenie č. 2/2018 – dňa 19. 02. 2018 zamestnankyňa OcÚ Mokrá Lúka zverejnila na obecnej
stránke a na informačnej tabuli obce Mokrá Lúka - Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce Mokrá
Lúka. Do 15. 03. 2018 môžu kandidáti na Hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka odovzdať/zaslať
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 4/2018 – 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 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva –
hlasovanie per rollam .

4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018
Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka pani Valérie Marčákovej Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2018 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (príloha č. 1).
Návrh sa týka rozpočtového opatrenia – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu:
Bežné príjmy:
212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov
v sume 25 000.- Eur.
Zvýšenie výdavkov v položke/podpoložke rozpočtu:
Bežné výdavky:
01110 635 006 Údržba budov priestorov a objektov v sume 25 000,- Eur.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 5/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Mokrá Lúka rozpočtovým opatrením č. 1/2018.
Hlasovanie:
za:
poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo,
Chlebušová)
proti:
zdržali sa:
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka pani Valérie Marčákovej Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2018 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (príloha č. 2).
Návrh sa týka rozpočtového opatrenia – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
Z podpoložky rozpočtu
01 110 633 006
Všeobecný materiál
Na podpoložku rozpočtu
01 100 651 003
Splácanie úrokov – ŠFRB
V celkovej sume 5 300,- Eur.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 6/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Mokrá Lúka rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
Hlasovanie:
za:
poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr.
Gallo, Chlebušová)
proti:
zdržali sa:
-

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


Dodatok č. 1/2018 k Nájomnej zmluve zo dňa 15. 11. 2016 medzi Katarínou Grendelovou
a Obcou Mokrá Lúka (príloha č. 3).

Čl. I. Predmet nájmu sa mení nasledovne:
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom o veľkosti podielu 1/1 pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území: Mokrá Lúka (838233), obec: Mokrá Lúka, okres:
Revúca a to:
- pozemok - parcely registra „C“ č. 403/5, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere: 2595 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1329.

- pozemok - časti parcely registra „E“ č. 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8, druh pozemku:
Trvalý trávnatý porast o výmere: 774 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1329.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 7/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie
na vedomie Dodatok č. 1/2018 k Nájomnej zmluve zo dňa 15. 11. 2016 medzi Katarínou
Grendelovou a Obcou Mokrá Lúka.


Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o podnájme zo dňa 15. 06. 2017 medzi ULTRASTAV s. r. o.
a Obcou Mokrá Lúka (príloha č. 4).

Čl. I. Predmet nájmu sa mení nasledovne:
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom o veľkosti podielu 1/1 pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území: Mokrá Lúka (838233), obec: Mokrá Lúka, okres:
Revúca a to:
- pozemok - parcely registra „C“ č. 403/5, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere: 2595 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1329.
- pozemok - časti parcely registra „E“ č. 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8, druh pozemku:
Trvalý trávnatý porast o výmere: 774 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1329.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 8/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie
na vedomie Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o podnájme zo dňa 15. 06. 2017 medzi ULTRASTAV s. r. o.
a Obcou Mokrá Lúka.


ZO JDS MOKRÁ LÚKA
Žiadosť ZO JDS Mokrá Lúka o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mokrá Lúka na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2018 vo výške 700,- Eur (príloha č. 5).
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 9/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
schvaľuje dotáciu pre ZO JDS Mokrá Lúka na rok 2018 a to:
a) I. pol rok 2018 vo výške 400,- Eur,
b) II. pol rok 2018 vo výške 300,- Eur.
Hlasovanie: za: poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo, Chlebušová)
proti: zdržali sa: -

 Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 1. januára 2018.
Starosta obce Mokrá Lúka predkladá na schválenie Sadzobník správnych poplatkov obce Mokrá Lúka
(príloha č. 6).
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 10/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Mokrá Lúka.
Hlasovanie:
Chlebušová)



za:

poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo,

proti:
zdržali sa:

-

Projektová dokumentácia – „Relaxačno – oddychové centrum“

Pán starosta navrhol na schválenie, poverenie jeho osoby na zabezpečenie vypracovania
komplexnej projektovej dokumentácie pre „Relaxačno – oddychové centrum“ obce Mokrá
Lúka.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 11/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje
poverenie starostu obce Mokrá Lúka Ing. Júliusa Laššana na zabezpečenie vypracovania komplexnej
projektovej dokumentácie s názvom „Relaxačno - oddychové centrum“ obce Mokrá Lúka.
Hlasovanie:
Chlebušová)

za:

poslanci (Ing. Ganajová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo,

proti:
zdržali sa:

-

6. Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.
7. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia:

Zapísala:

Renáta Chlebušová

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

Ing. Igor Dacho

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 27. 02. 2018

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

