ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke,
ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2019 v kancelárii starostu obce
______________________________________________________________________________

Prítomní :

-

Ing. Igor Dacho

-

MVDr. Juraj Gallo

-

Ing. Anna Kubusová

-

Ing. Július Kvetko,CSc.

-

Ing. Peter Lašan

Ďalší pritomní :
-

Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka miestnej volebnej

komisie, pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka
-

Mgr. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

-

Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka

Neprítomní :

-

Doterajší Starosta obce :

Ing. Július Laššan

Novozvolený Starosta obce: Ing. Július Laššan
Hlavný kontrolór:

Lýdia Fandáková

Dňa 27. februára 2019 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke
v kancelárii starostu obce.

1. Otvorenie zasadnutia
2. 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 doplniť nasledovné:
 za bod 4 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za II.
polrok 2018
Program po úprave:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 / 2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Mokrá Lúka
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za II. polrok 2018
6. Organizačné záležitosti
7. Prejedanie a schválenie uznesení
8. Záver
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy:
Hlasovanie:

za – 5 poslanci,

proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov.

Program rokovania 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený.

K bodu 2 – Menovanie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisneice
Za zapisovateľku menoval :

Ing. Henrietu Ďurčovú

Za overovateľov zápisnice starosta menoval :

Ing. Igor Dacho

Ing. Peter Lašan

K bodu 3 Kontrola plnenia uznenesí:
Plnenie uznesení bolo v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 1/2019

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 1. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko,
CSc., Ing. Lašan)
0
0
0

K bodu 4 – Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 / 2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Mokrá Lúka
Materiál k tomuto bodu rokovania dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie.
Starosta obce navrhol na schválenie Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Mokrá Lúka kde sa mení a dopĺňa III. Časť Miestny poplatok „Poplatok“
nasledovne:
§ 14 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa v plnom
rozsahu nasledovne:
Bod (7) sa dopĺňa o
g/ Sadzba za vývoz 1 kuka 240 l nádoby 1 x týždenne
h/ Sadzba za vývoz 1 kuka 240 l nádoby 1 x za dva týždenne

120 €
(0,3333 € / deň)
60 €
(0,1666 € / deň)

i/ Sadzba za vývoz 1 kuka 240 l nádoby 1 x za 4 týždne
/v domácnostiach do 2 osôb a domácnostiach s realizovaným separovaným zberom/
30 €
(0,0833 € / deň)

V bode (7) sa mení cena za vývoz vriec Brantner s odpadom z ceny 1 € na 2 € za vývoz jedného
vreca od firmy Brantner.
Ostatné náležitosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka ostávajú v
platnosti. (Príloha č. 1).
Návrhy poslancov: žiadne

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka podľa schvaľuje Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko,
Ing. Lašan)
0
0
0

K bodu 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka za II. polrok
2018
Materiál k tomuto bodu rokovania – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Mokrá Lúka za rok II. polrok 2018 dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie
priamo na zasadnutí OZ.
Hlavná Kontrolórka obce Lýdia Fandáková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 18f ods. 1 písm. e) predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za II.
polrok 2018. Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 2)
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Mokrá Lúka za II. polrok 2018.
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko,
CSc., Ing. Lašan)
0
0
0

K bodu 6 – Organizačné záležitosti
• Odkúpenie pozemku
Starosta navrhol na schválenie odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá
Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste
vlastníctva č. 333, parcely registra „E“ p. č. 616/4 o výmere 2 531 m2, Trvalý trávnatý
porast., podiel (podiel 125/840) t. j. 376 m2, ktorého vlastníkom pozemku je Ing. Martin
Pribola
Navrhnutá kúpna cena 10,- Eur / m2 (slovom: desať euro) .

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa
v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor
zapísaného na liste vlastníctva č. 333, parcely registra „E“ p. č. 616/4 o celkovej výmere
2 531 m2, Trvalý trávnatý porast, odkúpenie o výmere 376 m2 od Ing. Martina Pribolu.
Navrhnutá kúpna cena 10,- Eur / m2 (slovom: desať euro).
Hlasovanie:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko,
za:
CSc., Ing. Lašan)
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
 Výmena pozemku
Starosta navrhol na schválenie výmenu pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá
Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva
č. 1, parcely registra „E“ p. č. 617/5 o výmere 164 m2, orná pôda a pozemku nachádzajúceho
sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcely registra „E“ p. č. 617/6 o výmere 113 m2, orná
pôda, vlastníkom pozemkov je Obec Mokrá Lúka (podiel 1/1) t. j. spolu 277 m2. Za pozemok
nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca –
katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 1467, parcely registra „E“ p. č. 616/3
o celkovej výmere 1 798 m2, trvalý trávnatý porast, za podiel pozemku (podiel 125/840) t. j.
267 m2, ktorého vlastníkom je Michaela Farkašová.
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje výmenu pozemku nachádzajúceho sa v
katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcely registra „E“ p. č. 617/5 o výmere 164 m2, orná
pôda a pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom
úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcely registra „E“ p.
č. 617/6 o výmere 113 m2, orná pôda, vlastníkom pozemkov je Obec Mokrá Lúka (podiel 1/1)
t. j. spolu 277 m2. Za pozemok nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na
Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 1467, parcely
registra „E“ p. č. 616/3 o celkovej výmere 1 798 m2, trvalý trávnatý porast, za podiel
pozemku (podiel 125/840) t. j. 267 m2, ktorého vlastníkom je Michaela Farkašová.

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

 Odkúpenie pozemku
Starosta navrhol na schválenie odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastri obce Mokrá
Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva
č. 982, parcely registra „C“ p. č. 670/19 o výmere 1 772 m2, orná pôda. Vlastníkom
predmetného pozemku je SLOVMAG a. s. Lubeník (podiel 1/1).
Navrhnutá kúpna cena cca 2 600 ,- Eur / celý pozemok (slovom: dvetisícšesto euro).
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v
katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na
liste vlastníctva č. 982, parcely registra „C“ p. č. 670/19 o výmere 1 772 m2, Orná pôda od vlastníka
SLOVMAG a. s. Lubeník (podiel pozemku 1/1).
Navrhnutá kúpna cena cca 2 600,- Eur / celý pozemok (slovom: dvetisícšesto euro).
Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

 Žiadosť ZO JDS o sponzorský príspevok
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. 3).
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje dotáciu pre ZO JDS Mokrá Lúka na rok 2019 a to:
a) I. pol rok 2019 vo výške 400,- Eur,
b) II. pol rok 2019 vo výške 300,- Eur.

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
 Žiadosť o sponzorský príspevok
Žiadosť Ľuboša Staňa o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mokrá Lúka na zaplatenie nákladov na
zimnú prípravu.

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje dotáciu pre Ľuboša Staňa na zaplatenie nákladov na
zimnú prípravu v zmysle uzavretej zmluvy vo výške
Eur (príloha č. 4).

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
 Informaovanie o zakúpených strojoch
Starosta obce informoval poslancov OZ o zakúpených strojoch a to:
o 17. 01. 2019, STIGA – zametacia metla vo výške 599,- Eur (Mitrová Jolana)
o 22. 11. 2018, HECHT 9628SE – snehová fréza vo výške 959,- Eur (Mall.sk)
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie informáciu o zakúpených strojoch.

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0


Doplnenie členov komisie pre komisiu pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok:
- Ing. Vladimír Dacho
- Štefan Malček
- Mária Čajková

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje doplnenie členov pre Komisiu pre životné prostredie,
výstavbu a verejný poriadok.

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0


Doplnenie členov komisie pre komisiu pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež:
- Ing. Štefánia Dachová
- Ján Hodoš
- Andrea Houšková

-

Zuzana Kiselová
Lucia Kriaková
Gabriela Lašanová
Dana Repáková
Martina Saganová
Ján Siták
Ing. Barbora Slabejová
Jana Šaffová
Bc. Katarína Vrbjarová
Ivan Baláž

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje doplnenie členov pre Komisiu pre kultúru, sociálnu
oblasť, šport a mládež.

Hlasovanie:
za:
5 (Ing. Dacho, MVDr. Gallo, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)
proti: 0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
K bodu 7 – Prejednanie a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu.
K bodu 8 – Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o
hod. a poďakoval prítomným
poslancom za účasť na zasadnutí a aktívny prístup k prejednávaným materiálom .

O v e r o v a t e l i a : Ing. Igor Dacho
Ing. Peter Laššan

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

Zapísala : Ing. Henrieta Ďurčová

Ing. Július L a š š a n
starosta obce

