ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa
konalo dňa 29. 03. 2018 v kancelárii starostu obce
__________________________________________________________________________

Prítomní :

Poslanci :
-

MVDr. Juraj Gallo

-

Renáta Chlebušová

-

Ing. Igor Dacho

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ

Mokrá Lúka

Neprítomní :

-

Bc. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – ekonómka OcÚ Mokrá Lúka

-

Ing. Iveta Ganajová

-

Ing. Július Laššan

Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Hlavný kontrolór:

Helena Tomšíková

Dňa 29. marca 2018 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16.00 hod. otvoril a viedol zástupca starostu
obce Ing. Igor Dacho.
Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 4 poslanci, čím
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Zástupca starostu 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.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka
5. Organizačné záležitosti
6. Prejedanie a schválenie uznesení
7. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:

za – 4 poslanci,

proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.

Program rokovania 17. 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. Július Kvetko CSc.
MVDr. Juraj Gallo
Hlasovanie:

za – 4 poslanci,

proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.

3. Kontrola plnenia uznesení zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zástupca starostu obce previedol kontrolu uznesení č. 9/2018.
Uznesenie č. 9/2018 – Žiadosť ZO JDS Mokrá Lúka o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Mokrá Lúka na všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2018. Dotácia na I. polrok
vo výške 400,- Eur bola ZO JDS Mokrá Lúka vyplatená dňa 15. 03. 2018.

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 12/2018 – 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 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

4. Voľba hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka
Uznesením Obecného zastupiteľstva (OZ) Mokrá Lúka č.2 /2018 zo dňa 16.02.2018 bol
vyhlásený deň konania voľby HK Obce Mokrá Lúka na 29.03.2018, ustanovený spôsob
a vykonanie voľby HK, ustanovené náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu HK, určené
požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu HK Obce Mokrá Lúka.
Deň voľby HK obce Mokrá Lúka bol vyhlásený v zmysle uznesenia č.79/2015 v súlade s §
18a odst.2) vyvesením na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 16.02.2018.

V stanovenom termíne do 15.03.2018 do 15,00 hod. bola na adresu Obce Mokrá Lúka
doručená obálka s označením „Voľba hlavného kontrolóra“, „neotvárať“.
Doručená obálka bola otvorená dňa 23.03.2018 za účasti starostu obce p. Ing. Júliusa
Laššana, pracovníčky OcÚ Mokrá Lúka p. Ing. Henriety Ďurčovej.
Po overení náležitostí prihlášky a posúdení požiadaviek stanovených uznesením č. 2/2018
pre účasť na voľbe na funkciu HK obce Mokrá Lúka dňa 23.03.2018 prítomní skonštatovali, že
nasledovná kandidátka :
Lýdia Fandáková, bytom Gemerský Milhosť 22, 049 16 Jelšava,
predložila v prílohe žiadosti na voľbu HK požadované náležitosti a splnila požiadavky v zmysle
uznesenia OZ č. 02/2018.
Na voľbu HK obce postúpila jedna kandidátka Lýdia Fandáková.
Dňa 29. 03. 2018 sa konala Voľba hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka na ktorej bola
zvolená p. Lýdia Fandáková (zápisnica „Voľba hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka –
príloha č. 1).
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 13/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
a) Berie na vedomie Zápisnicu z vykonania Voľby na miesto hlavného kontrolóra obce
Mokrá Lúka,
b) Volí v zmysle § 11 odst. 4 písmena j. § 18 odst. 1 a § 18a, odst. 5 zákona o obecnom
zriadení č. 369 / 1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov pani Lýdiu Fandákovú za hlavnú
kontrolórku obce Mokrá Lúka – s účinnosťou od 01. 04. 2018.
c) Určuje 1/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení s účinnosťou od 01.04.2018 plat hlavného kontrolóra obce podľa
§18c odst. 1) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 61,10 €

Hlasovanie: za – 4 poslanci (Chlebušová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo)
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.
5. Organizačné záležitosti
Na rokovanie do zastupiteľstva boli predložené nasledovné záležitosti:


Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oslobodenie od Dane
z nehnuteľnosti
Zástupca starostu navrhol na schválenie Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oslobodenie od
Dane z nehnuteľnosti pre samostatne žijúcich dôchodcov a invalidných dôchodcov
s mesačným príjmom menším ako 400,- Eur.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 14/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oslobodenie
od Dane z nehnuteľnosti pre samostatne žijúcich dôchodcov a invalidných dôchodcov
s mesačným príjmom menším ako 400,- Eur.
Hlasovanie: za – 4 poslanci (Chlebušová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo),
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.

 Zámer kúpy pozemku
Zástupca starostu navrhol na schválenie zámer kúpy pozemku nachádzajúceho sa v katastri
obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na
liste vlastníctva č. 1372, parcely registra „KN-C“ p. č. 1333/10 o výmere 194 m2, Zastavané
plochy, parcely registra „KN-C“ p. č. 1333/11 o výmere 233 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
, parcely registra „KN-C“ p. č. 1333/12 o výmere 16 m2, Zastavané plochy a nádvoria.
.
Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro) za všetky parcely.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 15/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
schvaľuje zámer kúpy pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na
Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 1372, parcely
registra „KN-C“ p. č. 1333/10 o výmere 194 m2, Zastavané plochy, parcely registra „KN-C“ p.
č. 1333/11 o výmere 233 m2, Zastavané plochy a nádvoria, , parcely registra „KN-C“ p. č.
1333/12 o výmere 16 m2, Zastavané plochy a nádvoria.
Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro) za všetky parcely.

Hlasovanie: za – 4 poslanci (Chlebušová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo),
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.
 Zámer kúpy pozemku
Zástupca starostu navrhol na schválenie zámer kúpy pozemku nachádzajúceho sa v katastri
obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na
liste vlastníctva č. 90, parcely registra „KN-C“ p. č. 22/1 o výmere 62 m2, Zastavané plochy
a nádvoria a stavba – budova, s. č. 157 – rodinný dom na pozemku registra „KN-C“ p. č. 22/1.
Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro) za všetky parcely.
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 16/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka
schvaľuje zámer kúpy pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na
Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 90, parcely
registra „KN-C“ p. č. 22/1 o výmere 62 m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavba – budova, s.
č. 157 rodinný dom na pozemku registra „KN-C“ p. č. 22/1.
Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro) za všetky parcely.

Hlasovanie: za – 4 poslanci (Chlebušová, Ing. Dacho, Ing. Kvetko, MVDr. Gallo),
proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.

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: Ing. Július Kvetko CSc.
MVDr. Juraj Gallo
Zapísala:

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

Ing. Henrieta Ďurčová

V Mokrej Lúke, dňa 29. 03. 2018

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

