
Zápisnica 
 

 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.04.2022          

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 – zapisovateľka miestnej volebnej komisie, 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 

- Andrea Leštáková 

 

Neprítomní:    - 

 

  

 

   

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke otvoril starosta obce MVDr. Juraj Gallo, 

ktorý privítal všetkých prítomných a na základe prítomnosti poslancov konštatoval že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina 

poslancov Obecného zastupiteľstva. 
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 2. Menovanie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

 
 

Za zapisovateľku menoval :    Ing. Henrietu Ďurčovú 

 

Za overovateľov zápisnice starosta menoval : Ing. Igor Dacho   

                  Ing. Július Kvetko, CSc. 

 
     
 

3. Schválenie programu 

   

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. 

 Do programu navrhol doplniť nasledovné:  

 Za bod 7) bod 8) VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok pohrebiska obce na území 

Mokrá Lúka 

 Z bodu 11) presunúť do bodu 9) Rekonštrukcia Domu smútku 

 Za bod 9) bod 10) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

 Do bodu 11) Organizačné záležitosti doplniť:  

o Žiadosť pani Andrei Leštákovej – Žiadosť o udelenie výnimky vzdialenosti 

ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na stavbu rodinného 

domu 

o  Výzva Wifi pre Teba II – informovanie o predmetnej výzve 

o  Zámer prijať znevýhodneného UoZ do pracovného pomeru v rámci projektu 

„Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3. 

o  Inventarizačná komisia – menovacie dekréty 

o  Zámer prijať do zamestnania na dohodu p. Máriu Rejdovianovú 

 

Program po úprave: 
 

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Menovanie zapisovateľa  a určenie overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu 

4) Kontrola plnenia uznesení 

5) Určenie platu zastupujúcemu starostovi obci 
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6) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov a obyvateľov 

obce  

7) VZN č. 1/ 2022 o Starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene 

8) VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok pohrebiska obce na území Mokrá Lúka 

9) Vypracovanie projektu na rekonštrukciu Domu smútku 

10) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

11) Organizačné záležitosti 

 

 Návrh na oslovenie právneho zástupcu na právnu výpomoc 

 Prezentácia firiem pre návrh riešenia webového sídla pre obec, 

následný výber firmy a poverenie starostu obce podpisom zmluvy 

s vybranou firmou 

 Žiadosť JDS o finančnú dotáciu 

 Informovanie o  objednaní 3 veľko - objemových kontajnerov  

  Žiadosť pani Andrei Leštákovej – Žiadosť o udelenie výnimky 

vzdialenosti ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na 

stavbu rodinného domu 

 Výzva Wifi pre Teba II – informovanie o predmetnej výzve 

 Zámer prijať znevýhodneného UoZ do pracovného pomeru v rámci 

projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3. 

 Inventarizačná komisia – menovacie dekréty 

 Zámer prijať do zamestnania na dohodu p. Máriu Rejdovianovú 

 

12) Záver                               

 

 

Starosta prečítal návrh programu ustanovujúceho zasadnutia (Príloha č. 1).  

Návrhy poslancov: žiadne 

Program rokovania  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke bol schválený. 

 

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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4. Kontrola plnenia uznesení  

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 8/2022 ustanovujúceho zastupiteľstva zo 

dňa 31. 03. 2022. 

Starosta obce sa zúčastnil výročného snemu ZO JDS kde navrhol predsedníčke a členom 

vyplatenie finančnej dotácie v hotovosti. Návrh slušne odmietli, boli za to, aby sa dotácia 

vyplatila na ich účet.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 10/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

5. Určenie platu zástupcovi starostu obce Mokrá Lúka 

  

 Pán starosta navrhol plat zástupcovi starostu obce Mokrá Lúka vo výške 70,- Eur/mesiac. 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje plat zástupcovi starostu obce Mokrá Lúka vo 

výške 70,- Eur/mesiac. 

 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   1 (Ing. Dacho) 

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov a obyvateľov obce 

 

Starosta obce predložil nasledovné návrhy : 

a/ návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov a obyvateľov 

obce: 

 Komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok – predseda poslanec Ing. 

Anna Kubusová, člen: poslanec Ing. Július Kvetko, CSc., poslanec Ing. Peter Lašan, 

Mária Čajková, 

 Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť šport a mládež – predseda poslanec Ing. Igor Dacho, 

člen: poslankyňa Ing. Anna Kubusová, poslanec Ing. Július Kvetko, CSc., Štefánia 

Dachová, Ján Hodoš, Andrea Houšková, Zuzana Kiselová, Lucia Kriaková, Gabriela 
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Lašanová, Dana Repáková, Martina Saganová, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová, Jana 

Šaffová, Bc. Katarína Vrbjarová,  

 Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. – predseda 

poslanec Ing. Július Kvetko CSc., členovia: poslanec Ing. Peter Laššan 

 Inventarizačná komisia – predseda poslanec Ing. Július Kvetko, CSc.,  členovia: Ing. Igor 

Dacho, Ing. Peter Lašan. 

 

b/ ďalšie návrhy : 

- návrh na správcu domu smútku a cintorína – Miroslav Repák 

- návrh na obecného hospodára –  Mária Rejdovianová 

- návrh na vedúcu obecnej knižnice – Mária Hrnčiarová 

 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 12/2022  
Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka 

 I. zriaďuje tieto komisie: Komisiu pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok, Komisiu 

pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež, Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle 

zákona č. 357/2004 Z.z., Inventarizačnú komisiu. 

 

II. Volí 

 

- Pre Komisiu pre životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok: 

a)  Predseda: Ing. Anna Kubusová, 

b) Členovia: Ing. Július Kvetko, CSc., Ing. Peter Lašan, Mária Čajková 

 

-    Pre Komisiu pre kultúru, sociálnu oblasť šport a mládež: 

a)  Predseda: Ing. Igor Dacho 

b) Členovia: Ing. Anna Kubusová, Ing. Július Kvetko, CSc., 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 

 

- Pre komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.: 

a) Predseda: Ing. Július Kvetko, CSc., 

b) Členovia: Ing. Peter Lašan, Ing. Igor Dacho 

 

- Pre inventarizačnú komisiu : 

a) Predseda: Ing. Július Kvetko, CSc. 

b) Člen: Ing. Igor Dacho, Ing. Peter Lašan. 

 

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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7. VZN č. 1/ 2022 o Starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene 

 

Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN č. 1/2022 o Starostlivosti o verejnú zeleň 

a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na 

preštudovanie (Príloha č. 2). Jedná sa o návrh VZN. Poslanci OZ mali pripomienky k čl.4, časť 

4.. Návrh VZN bude prepracovaný a vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie.  
 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka neschvaľuje návrh VZN č. 1/2022 o Starostlivosti 

o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 

8. VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok pohrebiska obce na území Mokrá Lúka 

 

Materiál k tomuto bodu rokovania – VZN č. 2/2022 prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce na území Mokrá Lúka dostali poslanci Obecného zastupiteľstva na preštudovanie (Príloha č. 

3). Jedná sa o návrh VZN. Poslanci OZ mali viacero pripomienok na prepracovanie.  

 
 
 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka neschvaľuje návrh VZN č. 2/2022 o Starostlivosti 

o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

 

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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9. Rekonštrukcia Domu smútku 

  

Starosta informoval o vypracovaní projektu na rekonštrukciu Domu smútku. Projekt 

vypracuje p. Poprocký do 15. 05. 2022. Zapojením sa do výzvy VSP Stredný Gemer – Podpora na 

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Kód výzvy: MAS_023/7.4/3 

vieme získať dotáciu do výšky 75 000,- Eur. V rámci rekonštrukcie Domu smútku by sme sa chceli 

zamerať na vybudovanie oporného múra, lavičiek, bezbariérového prístupu, výmenu starej dlažby za 

zámkovú, výsadbou zelených prvkov. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje projekt: Rekonštrukciu Domu smútku 

zapojením sa do výzvy VSP Stredný Gemer - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 

a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Kód výzvy: MAS_023/7.4/3 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 
 

 

10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

 

 Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka pani Valérie Marčákovej Návrh na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 je vypracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (príloha č. 4).  

 

Návrh sa týka rozpočtového opatrenia – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to: 

 

Z podpoložky rozpočtu 08 400 717 002 Rekonštrukcia schodov pri dome smútku KZ 46 

Na podpoložku rozpočtu 08 100 717 002 Rekonštrukcia – Relaxačno-oddychové centrum  KZ 46  

V celkovej sume 4 000,- Eur 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022. 

 

Hlasovanie: 

za:     4 (Ing. Dacho, Ing. Kubusová, Ing. Kvetko, CSc., Ing. Lašan)  
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proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

  

11.  Organizačné záležitosti 

 

 Návrh na oslovenie právneho zástupcu na právnu výpomoc 

Starosta navrhol oslovenie právneho zástupcu na právnu výpomoc v oblasti komunálneho práva 

pána doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Ponuka pokrýva komplexným spôsobom komunálne právne 

a súvisiace poradenstvo pre obec – s výnimkou zastupovania pred správnymi a súdnymi orgánmi 

(tie možno dohodnúť samostatne za zvýhodnených podmienok). Je to riešené na báze paušálnej 

celoročnej odmeny – a to bez ohľadu  na počet žiadostí a stanovísk, vyjadrení a telefonických 

konzultácií. Súčasne sa budú priebežne dostávať informácie o legislatívnom procese a dôležitých 

skutočnostiach potrebných pre chod obce a jej fungovanie – a to vrátane návrhov vnútorných 

predpisov, zásad a všeobecne záväzných nariadení obce (postačuje doplniť konkrétne údaje o 

obci a schváliť). V prílohe č. 5 Zmluva o poskytovaní právnych služieb je presný popis 

poskytovaných právnych služieb, čas plnenia, odmena a náhrady za poskytovanie právnych 

služieb ako aj miesto poskytovania právnych služieb.  

Poslanci OZ súhlasia so zastupovaním právneho zástupcu v prípade potreby. Nesúhlasia 

s uzatvorením Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka  

I. Schvaľuje oslovenie právneho zástupcu na právnu výpomoc v prípade potreby, 

II. neschvaľuje  podpísanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 Prezentácia firiem pre návrh riešenia webového sídla pre obec, následný výber firmy 

a poverenie starostu obce podpisom zmluvy s vybranou firmou 

V dnešnej dobe je už dôležité a nutné disponovať profesionálnou obecnou stránkou z dôvodu 

legislatívy. Obecná stránka musí plniť zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente), vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, 

zákon o zverejňovaní č. 382/2011 Z. z..  
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Na základe zmenených legislatívnych podmienok sme oslovili firmy zaoberajúcimi sa 

tvorbou webového sídla. Svoje cenové ponuky nás poslali firmy WEBEX, GALILEO, 

WEBYGROUP, ALPHABET PARTNER a DOBRÁ OBEC. So všetkými firmami sme 

komunikovali buď telefonicky, osobne alebo formou online stretnutia pri prezentácii ich firmy 

a predstavení služieb. Po zosumarizovaní všetkých podkladov bola vypracovaná prezentácia pre 

ľahší výber firmy, kde boli zapracované poplatky spojené s chodom webového sídla 

a doplnkových služieb (príloha č. 6).  

Po dôslednom zvážení všetkých ponúk bola vybraná firma ALPHABET PARTNER. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje uzavretie Zmluvy na tvorbu a prevádzku 

webového sídla obce Mokrá Lúka s firmou ALPHABET PARTNER. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný 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 2022 vo výške 700,- Eur (príloha č. 7). 

Starosta sa zúčastnil výročného snemu ZO JDS kde navrhol predsedníčke a členom vyplatenie 

finančnej dotácie v hotovosti. Návrh slušne odmietli, boli za to, aby sa vyplatil na Ich účet. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje sponzorský príspevok pre ZO JDS Mokrá 

Lúka vo výške  700,- Eur. 

Sponzorský príspevok bude vyplatený na účet ZO JDS Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 

 Informovanie o  objednaní 3 veľko - objemových kontajnerov  

Objednali sa 3 veľko-objemové kontajnery, ktoré boli pristavené 20. 04. 2022 pod lipu, ku 

cintorínu a do Mokrej Lúky časť Tehelňa. Brantner Gemer mal pri príležitosti Dňa Zeme  akciu 2 

+ 1 veľko – objemový kontajner zdarma.  
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NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na vedomie informovanie o objednaní 3 veľko – 

objemových kontajnerov. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

  Žiadosť pani Andrei Leštákovej – Žiadosť o udelenie výnimky vzdialenosti 

ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na stavbu rodinného domu 

Dňa 19. 04. 2022 sme obdržali žiadosť pani Andrei Leštákovej (príloha č. 8) v ktorej žiada 

o udelenie výnimky vzdialenosti ochranného pásma pohrebiska pre p. č. 179 a 1336/3 na stavbu 

rodinného domu. Pozemok bol kupovaný za účelom rekreácie – využitie ako záhrada no po 

novele zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve by z neho chcela spraviť stavebný pozemok a postaviť na ňom rodinný dom. 

Na pozemok má v pláne vystavať vyšší zelený plot, čím bude oddelené stavenisko od pohrebiska. 

Naďalej bude akceptovať zákon č. 398/2019 Z. z. a mravné správanie. Rokovania Obecného 

zastupiteľstva sa zúčastnila aj Leštáková, aby doplnila informácie k predmetnej žiadosti, prípadne 

odpovedala na otázky poslancov OZ. Poslanec Ing. Lašan vyzval p. Leštákovú, aby opustila 

rokovanie OZ z dôvodu, že sa riešila jej žiadosť. Poslanec Ing. Dacho zastal jeho názor, aby 

opustila rokovanie OZ. Starosta MVDr. Gallo napomenul poslancov, že je to proti zákonné a že 

rokovanie OZ je verejné. Upozornila ich na to aj poslankyňa Ing. Kubusová a pracovníčka OcÚ 

Ing. Ďurčová. 

Po odchode p. Leštákovej sa poslanci OZ dohodli, že predmetnú žiadosť bude riešiť Komisia pre 

životné prostredie, výstavbu a verejný poriadok. Žiadosť pani Leštákovej sa posunula do ďalšieho 

OZ. 

 

 Výzva Wifi pre Teba II – informovanie o predmetnej výzve 

Bola vyhlásená výzva Wifi pre Teba II – otvorená do 17. 5. 2022. Jedná sa o sprístupnenie 

internetu na verejne dostupných miestach pre obyvateľov aj návštevníkov obce, s kvalitným 

servisom. Celková dotácia je 15 000,- Eur s DPH s 5 % spolufinancovaním (maximálne 750,- 

Eur). 
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Firma PROROZVOJ s. r. o. nám poslala informácie k predmetnej výzve (príloha č. 9). 

Navrhne sa 10 optimálnych miest na rozmiestnenie prístupových bodov (Wifi hot spotov). Tie sa 

prepoja optickým káblom, na ktorý vieme následne napojiť aj kamery. 

Celý proces spojený s Výzvou Wifi pre Teba II zabezpečia za poplatok 290,- Eur.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje  zapojenie sa do Výzvy Wifi pre Teba II 

s využitím služieb firmy PROROZVOJ s. r. o..  

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 Zámer prijať znevýhodneného UoZ do pracovného pomeru v rámci projektu „Chyť 

sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3. 

Starosta informoval o zámere prijať do pracovného pomeru znevýhodneného UoZ v rámci 

projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3. Cieľovou skupinou sú UoZ vedený v evidencii 

UPSVaR najmenej 1 mesiac a UoZ s vysokoškolským vzdelaním vedený v evidencii UPSVaR 

najmenej 3 mesiace. Pracovný pomer bude najmenej v rozsahu polovice ustanoveného 

týždenného pracovného času t. j. max 48 hod.. Finančné prostriedky sa poskytujú mesačne 

uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, najdlhšie po dobu 6 mesiacov. Výška 

príspevku sa nevalorizuje. Po uplynutí podpornej doby bude zamestnávateľ povinný udržať 

podporované pracovné miesto po dobu minimálne 3 mesiace.  

V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého ZUoZ opätovne poskytnúť finančný 

príspevok. Mesačná výška finančného príspevku  je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, 

max. vo výške 567,69 Eur. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na 

ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer menej ako je rozsah ustanoveného 

týždenného pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti.  

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje zámer prijať znevýhodneného UoZ do 

pracovného pomeru v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3. 
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Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 

 

 Inventarizačná komisia – menovacie dekréty 

Ekonómka obce pani Valéria Marčáková dala na podpis predsedovi a členom Inventarizačnej 

komisie menovacie dekréty. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 23 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na vedomie  podpísanie menovacích dekrétov 

Inventarizačnou komisiou. 

 

Hlasovanie: 

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

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní 0 

 

 

 

 Zámer prijať do zamestnania na dohodu p. Máriu Rejdovianovú 

Starosta má záujem prijať do zamestnania na dohodu p. Máriu Rejdovianovú, ktorá by zastávala 

funkciu Obecnej hospodárky, upratovačky a koordinátorky pre pracovníkov vykonávajúcich u nás 

menšie obecné služby a obyvateľov odrábajúcich si 32 hodín / mesačne pre splnenie podmienky 

výplaty hmotnej núdze. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 24 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka berie na vedomie  informáciu o zámere prijatia do 

zamestnania p. Máriu Rejdovianovú.  

 

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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11. Záver 

 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:00 hod. a poďakoval 

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

 

 

Overovatelia:  Ing. Igor Dacho   ........................................... 

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

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

 

 

MVDr. Juraj Gallo 

                          starosta  obce 


