
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 
Z Á P I S N I C A 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa  11. 11. 2021 v kancelárii starostu obce 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní : Poslanci : 

- Ing. Anna Kubusová 

- Ing. Július Kvetko, CSc. 

- Ing. Peter Lašan 

Ďalší prítomní :   

-      Ing. Henrieta Ďurčová – zapisovateľka, pracovníčka OcÚ   

Mokrá Lúka 

-       Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

Neprítomní :      -     MVDr. Juraj Gallo 

 

 

 

 

 

Zastupujúci starosta  obce :  Ing. Igor Dacho 

Hlavný kontrolór:    Lýdia Fandáková  

 

 Dňa 11. novembra 2021 sa konalo 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej 

Lúke v kancelárii starostu obce. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

 

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15.30 hod. otvoril a viedol zastupujúci starosta 

obce  Ing. Igor Dacho.  

Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 4 poslanci, čím 

obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

Zastupujúci 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.  

 

Program po úprave: 



1. Otvorenie zasadnutia 

2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN č. 1/2021 o úprave podmienok držania psov a chovu hospodárskych zvierat na 

území 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 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Program rokovania 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený. 

 

2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku menoval:  Ing. Henrietu Ďurčovú 

 

Za overovateľov zápisnice menoval: Ing. Peter Lašan       

                Ing. Július Kvetko, CSc. 

 

Hlasovanie: 

za: 3 (Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Zastupujúci starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

Žiadosť Ing. Júliusa Laššana o preplatenie nevyčerpanej dovolenky – Uznesenie č. 27/2021 – 

Peňažné prostriedky za nevyčerpanú dovolenku boli poukázané Ing. Júliusovi Laššanovi na 

účet dňa 2.11. 2021. 

 

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 29/2021 – 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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

za: 4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 



 

4. VZN č. 1/2021 o úprave podmienok držania psov a chovu hospodárskych zvierat na 

území obce Mokrá Lúka 

 

Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN č. 1/2021 o úprave podmienok držania psov 

a chovu hospodárskych zvierat na území obce Mokrá Lúka dostali poslanci Obecného 

zastupiteľstva na preštudovanie (Príloha č. 1) na rokovaní OZ.  
 

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje  VZN č. 1/2021 o úprave podmienok 

držania psov a chovu hospodárskych zvierat na území obce Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie: 

za:    4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 

5. Organizačné záležitosti 
 

 Cestovné náhrady zastupujúcemu starostu obce Mokrá Lúka 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje na schválenie na celé zastupujúce obdobie zastupujúcemu starostovi obce 
Mokrá Lúka cestovnú náhradu vo výške 150,- Eur / mesiac. 
 

 

Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 31/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke  

Schvaľuje  na celé zastupujúce obdobie zastupujúcemu starostovi obce Mokrá Lúka cestovnú náhradu 

vo výške 150,- Eur / mesiac. 
 

 

Hlasovanie: 

za: 3 (Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    1 (Ing. Dacho) 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Určenie platu zastupujúcemu starostovi obce 

Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zastupujúcemu starostovi patrí plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 

501 – do 1000, ide konkrétne o koeficient  1,83. Poslanci určujú pre zastupujúceho starostu 

obce plat vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok vo výške 70 percent tohto súčinu bez navýšenia. 
 

 



Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 32/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka 

v súlade  s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje plat  zastupujúcemu starostovi obce Mokrá Lúka Ing. Igorovi Dachovi v 
zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a § 25 ods. 7 zákona 
369/1990  o Obecnom zriadení a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za rok 2020 a násobku 1,83 vo výške 70 percent tohto súčinu bez navýšenia s 
účinnosťou od  01. 11. 2021. 
 

 

 

Hlasovanie: 

za: 3 (Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    1 (Ing. Dacho) 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií za I. a II. 

polrok 2021 

Materiál (príloha č.2) k tomuto bodu rokovania predložil na preštudovanie  zastupujúci 

starosta obce Mokrá Lúka. K návrhu neboli znesené žiadne pripomienky. 
 

Návrh na uznesenie: Uznesenie č.33 /2021  

Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva 

a členom komisií za I. a II. polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

za: 4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan) 

proti:    0 

zdržal sa:    0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 

6. Prejednanie a schválenie uznesení  

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Záver  

 

Po vyčerpaní programu zastupujúci starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia:  Ing. Peter Lašan   ........................................... 

 

Ing. Július Kvetko, CSc.                    ........................................... 

 

Zapísala: Ing. Henrieta Ďurčová  

 

 

V Mokrej Lúke, dňa 11. 11. 2021    ........................................................ 

                    Ing. Igor Dacho 

                zastupujúci starosta obce 


