
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Z Á P I S N I C A 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa  11. 12. 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 11. decembra 2017 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke 

v kancelárii starostu obce. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

 

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.00 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 5 bod 6 Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2018-2020 

 
Program po úprave: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Mokrá Lúka 
5. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2018 
6. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na roky 2018-2020 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018  
8. Schválenie VZN obce č. 2/2017 – o zavedení a poskytovaní elektronických služieb             

v obci Mokrá Lúka 
9. Schválenie VZN obce č. 3/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10. Organizačné záležitosti 
11. Diskusia 
12. Prejedanie a schválenie uznesení 
13. Záver  

 
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy: 
 
Hlasovanie:  za –   5 poslanci,  proti –   0 poslancov,  zdržali sa – 0 poslancov.  
 
Program rokovania 14. 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 
     Ing. Júliusa Kvetka, CSc. 
 
Hlasovanie: za –    poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 19 – 20/2017. 
Uznesenie č. 19/2017 –  Zmluva o spoluúčasti – Občianske združenie MOKROLÚČAN. 
Zmluva o spoluúčasti pri vybudovaní Exteriérového fitnes centra v obci Mokrá Lúka  medzi 
Občianskym združením MOKROLÚČAN a Obcou Mokrá Lúka bola uzavretá dňa. 2017 na poskytnutie 
finančných prostriedkov vo výške 600,- Eur . 
Uznesenie č. 20/2017 – poskytnutie dotácie – JDS v Mokrej Lúke. 
Dotácia na podujatie Mesiac úcty k starším vo výške 500,- Eur bola poskytnutá dňa .... 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 21/2017 – 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 zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva . 
 
 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka k návrhu rozpočtu obce Mokrá Lúka na 
roky 2017-2019. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 22/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na 
vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka k návrhu rozpočtu obce Mokrá Lúka na roky 
2018-2020.  
 



5. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2018 
 
Materiál k tomuto bodu rokovania – Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2018 dostali poslanci 
Obecného zastupiteľstva na preštudovanie. Prehľad Návrhu Rozpočtu stručne zosumarizovala 
ekonómka obce pani Valéria Marčáková. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 23/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2018. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 
6. Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2018-2020  
 
S rozpočtom obce oboznámil starosta poslancov . Poslanci rozpočet na roky 2017-2019 vzali na 
vedomie. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 24/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka  

I. Berie na vedomie  
Rozpočet obce Mokrá Lúka na roky 2018-2020 podľa predloženého návrhu. 
 
 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018 
 
Hlavná kontrolórka predložila prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti, ktorý poslanci schválili. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 25/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na rok 2018. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 
8. Schválenie VZN obce č. 2/2017 – o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci 
Mokrá Lúka 
 
Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN obce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 
služieb v obci Mokrá Lúka dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie.  
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 26/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
VZN obce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Mokrá Lúka. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 
9. Schválenie VZN obce č. 3/2017 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na 
preštudovanie.  
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 27/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 
 
 
 



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

 Zámer kúpy pozemku a budovy - stavby 
Pán starosta 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. 
225, parcely registra „C“ p. č. 228/2 o výmere 329 m2, Zastavané plochy a nádvoria a zámer kúpy 
Zastavané plochy a nádvoria a stavba - budova, s. č. 120,  nachádzajúcej  sa v katastri obce  Mokrá 
Lúka   vedenej   na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaná  na liste vlastníctva č. 225,  
parc.  registra „C“   p. č. 228/1  o výmere 352 m2 . Navrhnutá kúpna cena 12 000,- Eur (slovom: 
dvanásťtisíc eur). 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 28/2017 – 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. 225, parcely registra „C“ p. č. 228/2 
o výmere 329 m2, Zastavané plochy a nádvoria a zámer kúpy Zastavané plochy a nádvoria a stavba - 
budova, s. č. 120,  nachádzajúcej  sa v katastri obce  Mokrá Lúka   vedenej   na Okresnom úrade 
Revúca – katastrálny odbor zapísaná  na liste vlastníctva č. 225,  parc.  registra „C“   p. č. 228/1  
o výmere 352 m2 . Navrhnutá kúpna cena 12 000,- Eur (slovom: dvanásťtisíc eur). 
 
  
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 

 Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií za I. a II. polrok 2017 
Materiál k tomuto bodu rokovania predložil na preštudovanie starosta obce Mokrá Lúka. K návrhu 
neboli znesené žiadne pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 29/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií za I. a II. polrok 2017. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 

 Vyradenie krátkodobého hmotného majetku obce Mokrá Lúka 
Materiál k tomuto bodu rokovania predložil na preštudovanie starosta obce Mokrá Lúka. K návrhu 
neboli znesené žiadne pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 30/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
vyradenie krátkodobého hmotného majetku obce Mokrá Lúka. 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 

 Zámer kúpy pozemku a budovy - stavby 
Pán starosta navrhol na schválenie zámer kúpy nehnuteľnosti nachádzajúcej sa  v katastri obce 
Mokrá Lúka vedeného na Okresnom úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva 
č. 936, parcely registra „CKN“ p. č. 22/2 o výmere 86 m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavba, s. č. 
158 – rodinný dom na pozemku registra CKN, p. č. 22/2. Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno 
euro). 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 31/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
zámer kúpy nehnuteľnosti nachádzajúcej sa  v katastri obce Mokrá Lúka vedeného na Okresnom 
úrade Revúca – katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 936, parcely registra „CKN“ p. č. 
22/2 o výmere 86 m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavba, s. č. 158 – rodinný dom na pozemku 
registra CKN, p. č. 22/2. Navrhnutá kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro). 
 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 



 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (ďalej len VOS) 
Pán starosta oboznámil poslancov OZ so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a prislúchajúcich ustanovení zákona SNR č. l 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, navrhol na schválenie vyhlásenie VOS, jej podmienky a zároveň 
navrhol vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok.  
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 32/2017 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade s § 
11 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a prislúchajúcich ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje:  
                                        vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  
 

1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výstavbu nájomných bytov z vlastných finančných 
prostriedkov navrhovateľa a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  

 
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na výstavbu 

nájomných bytov z vlastných finančných prostriedkov navrhovateľa a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude budúci prevod vlastníckeho 
práva k stavbe, v ktorej budú nájomné byty umiestnené z navrhovateľa ako budúceho 
predávajúceho v prospech obce Vyhne ako budúceho kupujúceho, tak ako je uvedené 
v návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

-  
3. vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení: 

                predseda komisie: Ing. Igor Dacho, poslanec OZ 
                členovia komisie:   Ing. Július Kvetko CSc., poslanec OZ, Ing. Vladimír Dacho, člen 
                Náhradník:             Ing. Iveta Ganajová, poslankyňa OZ 
                Zapisovateľ:           Ing. Henrieta Ďurčová, pracovníčka OcÚ    
 
 
Hlasovanie: za – 5 poslanci,  proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
 
 
5. Diskusia  
 
 Diskusia sa niesla v znamení nanesených problémov a záverom vyústila do prijatia uznesení. 
 
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. Iveta Ganajová  ....................................................... 
 
  Ing. Július Kvetko, CSc.  ....................................................... 
 
Zapísala: Ing. Henrieta Ďurčová   
 
 
 
 
V Mokrej Lúke, dňa 11. 12. 2017  ........................................................ 
 
                 Ing. Július Laššan 
        Starosta obce 
 


