
Zápisnica 
 

 

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022               

o 16,00 hod. v kancelárii starostu obce v Mokrej Lúke. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní:  

- MVDr. Juraj Gallo – starosta obce 

- Ing. Igor Dacho – poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 

- Ing. Anna Kubusová - poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Július Kvetko,CSc. - poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Peter Lašan - poslanec obecného zastupiteľstva 

 

Ďalší prítomní:   

- Ing. Henrieta Ďurčová – pracovníčka Obecného úradu (ďalej len OcÚ) Mokrá Lúka 

- Mgr. Patrícia Kmeťová – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Lýdia Fandáková - hlavný kontrolór 

 

 

Neprítomní: 

    
 

 

Bodom jedna by som 

 

otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke a  privítal všetkých 

prítomných, nakoľko sme sa zúčastnili v plnom počte konštatujem, že Obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné, nakoľko sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov Obecného 

zastupiteľstva. 

 
 
 

V bode 2 by som menoval zapisovateľku: Ing. Henrietu Ďurčovú   

 

 
 
a overovateľov zápisnice starosta menoval : Ing. Anna Kubusová    

                Ing. Peter Lašan 
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3. Schválenie programu 

   

Program, ktorý bol všetkým poslancom obecného zastupiteľstva doručený by som 

navrhol doplniť v bode 8 rôzne nasledovné: 

- Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní 

kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany 

životného prostredia v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

-      Žiadosť na usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde po 25. 06. 1992 

  

 

A program by vyzeral nasledovne:  
 

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4) Informácia o plnení uznesení plnenia uznesení 

5) Rozsah výkonu funkcie starostu obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 2022-2026 

6) Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 

2022-2026 

7) VZN č.1 o úhradách za sociálne služby 

8) Rôzne 

 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri 

zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych 

predpisov v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle ustanovení § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka 

  Žiadosť na usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde po 

25. 06. 1992 

 

9) Záver                               

 

Má niekto nejaké ďalšie návrhy? Ak nie, poprosil by som o hlasovanie za doplnený program  

 

Návrhy poslancov: žiadne 
 
 

 

Hlasovanie: 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený. 
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4. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Bola preverená kontrola uznesenia zo  zastupiteľstva konaného 30. 06. 2022. 

 

 Uznesenie č.32/2022 – Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2021 – správa bola 

zaslaná audítorom spoločnosti GemerAudit. Výročnú správu vrátili obci Mokrá Lúka aj 

s vloženou Správou nezávislého audítora. 

 

                              

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 34/2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Poprosil by som zahlasovať za prijatie tohto uznesenia 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 
 
 

5. Rozsah výkonu funkcie starostu obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 2022-2026 

 

 Starosta oboznámil prítomných, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje 

a určuje  

- Plat starostu ; 

- Najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie 

starostu ; 

- Ale aj mení počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho 

funckie, vyhradené určiť 

 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Mokrá Lúka na nové volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 = v rozsahu 1 tzn. v plnom rozsahu. 

  

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu 

Obce Mokrá Lúka v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, tzn. v plnom 

rozsahu.. 

 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 
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6. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka na funkčné obdobie 2022-

2026 

 

 v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 

doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami podľa počtu 

obyvateľov obce počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022– 2026.  

 

Obec Mokrá Lúka mala k 31.12.2021 550 obyvateľov, t. z., že počet 

poslancov môže byť od 5 do 7. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 - 

2026: p. Kubusová narhuje 5 poslancov, p. Dacho navrhuje 7 poslancov z dôvodu plného 

vyťaženia komisií. Po zvážení sa poslanci dohodli na 5 poslancoch.  

 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 36/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade s § 11 ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov Obce Mokrá Lúka 

v novom volebnom období r. 2022 – 2026 = 5 poslancov. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 

7. VZN č.1 o úhradách za sociálne služby 

 

 Poslanci obdržali návrh VZN č. 1 o úhradách za sociálne služby (príloha zápisnice) 

v dostatočnom predstihu na preštudovanie. K jednotlivým častiam nemali poslanci 

pripomienky.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 37/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje VZN č. 1 o úhradách za sociálne služby. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 
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8. Rôzne 

 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní 

kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany 

životného prostredia v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - 

Starosta obce predložil na schvlálenie predmetnú zmluvu (príloha zápisnice)              

s p. Ing. Jánom Profantom. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 38/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultačných a 

poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z 

právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka s p. Ing. Jánom Profantom.  

 

Hlasovanie: 

za:     0 

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

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

  Žiadosť na usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde  po 25. 06. 

1992 

 

Jedná sa o individuálnu bytovú výstavbu sídliska v hone Humná. Parcely (príloha zápisnice) 

sú v katastri obce Mokrá Lúka a od roku 1994 sa využívajú ako miestna komunikáciu ku 

stavbám – rodinným domom nachádzajúcich sa v individuálnej bytovej výstavbe v lokalite 

Humná. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 39/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje Žiadosť na usporiadanie nezákonného 

stavu na poľnohospodárskej pôde po 25. 06. 1992. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 
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10. Záver 

 

 Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16:45 hod. a poďakoval 

prítomným poslancom  za účasť na zasadnutí  a aktívny prístup k prejednávaným materiálom . 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Anna Kubusová   ........................................... 

 

  Ing. Peter Lašan              .......................................... 

 

 

Zapísala :  Ing. Henrieta Ďurčová   ........................................... 

 

 

 

 

 

 

           MVDr. Juraj Gallo 

 

           Starosta obce
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