
Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. 12. 2022 o 10,00 hod. 

v kancelárii starostu obce v Mokrej Lúke. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  

Starosta obce: 

- MVDr. Juraj Gallo  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

- Mgr. Ondrej Bafia 

- Ing. Martin Lukáš 

- Slavomír Machava 

- Ján Siták 

- Ing. Barbora Slabejová  

 

Ďalší prítomní:   

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

- Valéria Marčáková – pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

- Lýdia Fandáková - hlavný kontrolór 

 

Neprítomní: 

- Mgr. Patrícia Kmeťová - pracovníčka OcÚ Mokrá Lúka 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Bodom jedna starosta otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke a  

privítal všetkých prítomných. Nakoľko sa zúčastnili v plnom počte, čo je viac ako 

nadpolovičná väčšina, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za  zapisovateľku starosta menoval:    Ing. Henrietu Ďurčovú  

Za overovateľov zápisnice starosta menoval:  Ing. Barboru Slabejovú  

        Slavomíra Machavu 
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3. Schválenie programu  

 Starosta prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce. Poslanci obecného zastupiteľstva  obdržali návrh programu e-mailom.  

 

Program:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4) Voľba návrhovej komisie 

5) Štatút obce Mokrá Lúka 

6) VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Mokrá Lúka   

7) VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka 

8) Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2023 + Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá 

Lúka 

9) Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2024-2025 

10) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022  

11) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka na I. polrok 2023 

12) Organizačné činnosti 

a. Ponukový list Ing. Jána Profanta – Zabezpečovanie povinností obce 

vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku tvorby a ochrany 

životného prostredia odborne spôsobilou cestou 

b. Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s doc. 

JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. – advokát 

c. Žiadosť o udelenie výnimky zo vzdialenosti ochranného pásma 

cintorína na stavbu rodinného domu in eventum žiadosť o zmenu 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o ochranných pásmach 

cintorína obce Mokrá Lúka – Andrea Leštáková 

13) Záver 
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 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 11/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 11/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program 2. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Mokrá Lúka, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Mokrá Lúka a na 

webovom sídle obce Mokrá Lúka. 

 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Starosta obce konštatoval, že návrh programu rokovania 2. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený. 

 

 Starosta obce navrhol opraviť bod 10 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2022 na  Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 a doplniť do  programu ku 

bodu 10 schválenie čerpania rezervného fondu. 

 Opýtal sa poslancov obecného zastupiteľstva či majú nejaké ďalšie návrhy.  

 

 Návrhy poslancov:  

 Mgr. Ondrej Bafia navrhol do programu doplniť v bode 12) Organizačné záležitosti 

písmeno d) Rôzne. 

Hlasovanie za doplnenie tohto bodu do programu 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 



4 
 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Slavomír Machava navrhol do programu doplniť za bod 12) bod 13) Zrušenie 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11 /2022 – Určenie platu zástupcovi starostu obce 

Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie za doplnenie tohto bodu do programu 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Mgr. Ondrej Bafia a Slavomír Machava navrhli do programu doplniť za bod 13) bod 

14) Návrh na uzavretie Dohody o pracovnej činnosti s Mgr. Biankou Halkovičovou. 

 

Hlasovanie za doplnenie tohto bodu do programu 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Slavomír Machava navrhol do programu doplniť za bod 14) bod 15) Poverenie hlavnej 

kontrolórky obce Lýdie Fandákovej na vypracovanie správy k neplatičom za daň 

z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za miestny komunálny odpad v obci Mokrá Lúka za 

rok 2022. 

 

Hlasovanie za doplnenie tohto bodu do programu 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 
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zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

 

 Starosta navrhol pod bodom 16) zaradiť Záver rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie za doplnenie tohto bodu do programu 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Starosta obce poprosil o súhlas so zaradením jednotlivých doplnených bodov do 

programu.  

Následne prečítal nahlas návrh uznesenia č. 12/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 12/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zmeny programu rokovania 2. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 Starosta obce nahlas prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mokrá 

Lúka so zapracovanými zmenami.  

 

Program po úprave: 
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1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Štatút obce Mokrá Lúka 

6. VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Mokrá Lúka   

7. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka 

8. Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2023 + Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá 

Lúka 

9. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2024-2025 

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 a schválenie čerpania rezervného 

fondu 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka na I. polrok 2023 

12. Organizačné činnosti 

a. Ponukový list  Ing. Jána Profanta – Zabezpečovanie povinností obce 

vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku tvorby a ochrany 

životného prostredia odborne spôsobilou cestou 

b. Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s doc. 

JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. – advokát 

c. Žiadosť o udelenie výnimky zo vzdialenosti ochranného pásma 

cintorína na stavbu rodinného domu in eventum žiadosť o zmenu 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o ochranných pásmach 

cintorína obce Mokrá Lúka – Andrea Leštáková 

d. Rôzne 

13. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11 /2022 – Určenie platu zástupcovi 

starostu obce Mokrá Lúka z 21. 04. 2022 

14. Návrh na uzavretie Dohody o pracovnej činnosti s Mgr. Biankou Halkovičovou 

15. Poverenie hlavnej kontrolórky obce Lýdie Fandákovej na vypracovanie správy 

k neplatičom za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za miestny komunálny 

odpad v obci Mokrá Lúka za rok 2022. 

16. Záver 
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 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 13/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 13/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.                        

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje novovzniknutý program so 

zapracovanými a schválenými zmenami.  

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia 

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

4. Voľba návrhovej komisie 

 Návrhová komisia pripravuje návrhy uznesení obecného zastupiteľstva. Starosta 

MVDr. Juraj Gallo navrhol do komisie: Ing. Barboru Slabejovú, Slavomíra Machavu. 

Nikto z poslancov nepredložil žiaden iný návrh. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 14/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 14/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka volí členov pre návrhovú komisiu: 

poslancov Ing. Barboru Slabejovú, Slavomíra Machavu. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 3 (Mgr. Ondrej Bafia, Ján Siták, Ing. Martin Lukáš)  

proti:     0 

zdržal sa:   2 (Ing. Barbora Slabejová, Slavomír Machava)  

neprítomný pri hlasovaní: 0 
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5. Štatút obce Mokrá Lúka 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Štatút obce Mokrá Lúka. 

Ten bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Mokrá Lúka a na webovom sídle 

obce Mokrá Lúka. Poslancom obecného zastupiteľstva bol zaslaný formou e-mailu na 

preštudovanie v dostatočnom predstihu.  

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 15/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 15/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje Štatút obce Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie  za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

6. VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Mokrá Lúka    

 Návrh VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Mokrá Lúka bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Mokrá Lúka a na webovom sídle obce Mokrá Lúka. Poslanci obecného zastupiteľstva dostali 

materiál k tomuto bodu rokovania na preštudovanie formou e-mailu v dostatočnom predstihu. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 16/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 16/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje VZN č. 2/2022 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mokrá Lúka.   

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  
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za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

7. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka 

 Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka  bol vyvesený po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Mokrá Lúka a na webovom sídle obce Mokrá Lúka. Poslanci obecného 

zastupiteľstva dostali materiál k tomuto bodu rokovania na preštudovanie formou e-mailu v 

dostatočnom predstihu.            

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 17/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

8. Rozpočet obce Mokrá Lúka na rok 2023 + Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Mokrá Lúka 

 Starosta povedal, že rozpočet obce bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce. Poslanci dostali materiál k tomuto bodu rokovania 

v dostatočnom predstihu na preštudovanie.  
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 S rozpočtom obce oboznámila poslancov ekonómka. Kontrolórka obce oboznámila 

prítomných so stanoviskom k rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 -2025.                

Vo svojom stanovisku odporúča poslancom rozpočet na rok 2023 schváliť a na roky 2024-

2025 zobrať na vedomie.  

 

 Starosta obce sa opýtal, kto z poslancov má otázky k predloženému návrhu rozpočtu. 

Nikto z poslancov obecného zastupiteľstva sa neprihlásil.  

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 18/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 18/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

I.       schvaľuje 

rozpočet obce Mokrá Lúka  na rok 2023 podľa predloženého návrhu, 

 

II. berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka k návrhu rozpočtu obce Mokrá Lúka                

na rok 2023 a obdobie 2024-2025. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

9. Návrh rozpočtu obce Mokrá Lúka na rok 2024-2025  

 S rozpočtom obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva ekonómka. Starosta 

obce sa opýtal, kto z poslancov má otázky k predloženému návrhu rozpočtu. Nikto 

z poslancov obecného zastupiteľstva sa neprihlásil.  
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  Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 19/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 19/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na vedomie rozpočet obce Mokrá Lúka 

na roky 2024-2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 a schválenie čerpania rezervného 

fondu 

a) Podľa predkladateľky ekonómky obce Mokrá Lúka Valérie Marčákovej Zmena 

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

zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

 Návrh sa týka úpravy finančných prostriedkov medzi položkami v rozpočte obce na 

rok 2022 uvedené v tabuľkách, ktoré sú prílohou rozpočtového opatrenia, pričom sa zmenia 

celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

b) Predkladateľka ekonómka obce Mokrá Lúka Valéria Marčáková dáva na schválenie 

čerpanie rezervného fondu za účelom: 

• Zariadenie bývalej materskej školy v sume  6 000,- Eur. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia domu smútku 

v Mokrej Lúke v sume 1 920,- Eur. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 20/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 20/2022 
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 Obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka schvaľuje  

a. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. 

b. Čerpanie rezervného fondu za účelom: 

 Zariadenie bývalej materskej školy v sume  6 000,- Eur. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia domu smútku 

v Mokrej Lúke v sume 1 920,- Eur. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka na I. polrok 2023 

 Hlavná kontrolórka predložila prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti. 

  

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 21/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 21/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

12. Organizačné činnosti 
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a. Ponukový list Ing. Jána Profanta – Zabezpečovanie povinností obce 

vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku tvorby a ochrany životného prostredia 

odborne spôsobilou cestou. 

Starosta predložil ponukový list od  Ing. Jána Profanta a vyzval prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva aby sa k nemu vyjadrili. 

Poslanci obecného zastupiteľstva  sa zhodli na tom, že ponuka od Ing. Jána Profanta je 

pre obec prínosná a navrhla s ním uzatvorenie zmluvy 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 na dobu určitú a to kalendárny rok 2023. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 22/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 22/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka poveruje starostu obce MVDr. Juraja Galla               

na uzatvorenie Zmluvy 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  Ing. Jánom Profantom na dobu určitú, kalendárny rok 2023. 

  

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

b. Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s doc. JUDr. Jozefom 

Sotolářom, PhD. – advokát 

Starosta navrhol na oslovenie právneho zástupcu na právnu výpomoc v oblasti 

komunálneho práva doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD.  
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Ponuka pokrýva komplexným spôsobom komunálne právne a súvisiace poradenstvo 

pre obec. 

Je to riešené na báze paušálnej odmeny – a to bez ohľadu  na počet žiadostí a 

stanovísk, vyjadrení a telefonických konzultácií a jednorazovej zmluvnej odmeny za 

spracovanie a doplnenie – vrátane potrebných úprav – všetkých základných vnútorných 

predpisov obce. 

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 zmluve 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. 

 

Starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa k predmetnej zmluve 

vyjadrili. 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli proti uzatvoreniu predmetnej zmluvy z dôvodu 

vysokých finančných nákladov za poskytovanie týchto služieb. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 23/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 23/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb s doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. – advokát. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za:  0 

proti: 5(Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír Machava, Ján 

Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní: 0 
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 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka uznesenie č. 23/2022 v celom znení 

neschvaľuje. 

 

c.  Žiadosť o udelenie výnimky zo vzdialenosti ochranného pásma cintorína na stavbu 

rodinného domu in eventum žiadosť o zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 

o ochranných pásmach cintorína obce Mokrá Lúka –  Andrea Leštáková 

 Dňa 19. 12. 2022 sme obdržali žiadosť Andrei Leštákovej v ktorej žiada o udelenie 

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

rodinného domu nachádzajúceho sa cca 5 m od hranice pozemku cintorína eventuálne 

o zmenu všeobecne záväzného nariadenia obce Mokrá Lúka č. 2/2020 o ochranných pásmach 

cintorína obce Mokrá Lúka, ktorým sa určí ochranné pásmo pohrebiska v rozsahu 4 m od 

hranice pozemku cintorína.   

 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 vysadiť vyšší zelený plot, čím bude oddelené stavenisko od 

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

 Ako prílohu žiadosti doložila aj návrh na Dohodu o úprave vzájomných práv 

a povinností medzi žiadateľkou Andreou  Leštákovou a obcou Mokrá Lúka. 

 

 Poslanci obecného zastupiteľstva v zmysle platného VZN č. 2/2020 o ochranných 

pásmach cintorína obce Mokrá Lúka predmetnú žiadosť zamietli.  Zhodli sa na tom, že 

v danej veci sa vykoná právna analýza, na základe ktorej sa bude v budúcnosti postupovať. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 24/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 24/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje udelenie výnimky vzdialenosti 

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

všeobecne záväzného nariadenia obce Mokrá Lúka č. 2/2020 o ochranných pásmach cintorína 

obce Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  
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za:  0 

proti: 5(Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír Machava, Ján 

Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

zdržal sa:   0 

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka uznesenie č. 24/2022 v celom znení 

neschvaľuje. 

 

 

d. Rôzne 

- Oznámenie o začatí konania a uložení opatrení – Invázne rastliny. 

 Poslanca Mgr. Ondreja Bafiu zaujíma či boli upozornení vlastníci, správci a 

užívatelia pozemkov na území obce Mokrá Lúka na miesta výskytu inváznych 

nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 

Z. z. spôsobom ustanoveným zákonom o inváznych nepôvodných druhoch. 

 Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že po doručení 

rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica vydá upozornenie pre vlastníkov, správcov a užívateľov 

pozemkov na území obce Mokrá Lúka na miesta výskytu inváznych nepôvodných 

druhov rastlín a na ich 

povinnosti podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z.. 

- Zásady  hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol 

zverený obci Mokrá Lúka 

 Poslanec Mgr. Ondrej Bafia navrhol prerobiť Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Mokrá Lúka 

s uvedením konkrétnych súm. 

- Zimná údržba – personálne a technické zabezpečenie 

 Poslanca Mgr. Ondreja Bafiu zaujíma, ako je obec pripravená na zimnú údržbu 

chodníkov. Zaujíma sa o personálne a technické zabezpečenie obce. 

 Starosta obce MVDr. Juraj Gallo informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva, že na obci zamestnávame 2 pracovníkov, ktorí sa starajú aj o zimnú 

údržbu. Cez ÚPSVaR chodia na Menšie obecné služby a Aktivačnú činnosť 3 

uchádzači o zamestnanie z toho sú momentálne 2 pracovníčky na PN. 
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 Čo sa týka technického vybavenia, obec disponuje dvojkolesovým 

malotraktorom s pluhom, do ktorého je potrebné kúpiť nový motor, funkčnou frézou, 

a motorovou rotačnou kefou, do ktorej treba zakúpiť novú kefu, ktorá je však vhodná 

len na sypký sneh.   

 Poslanec Ján Siták navrhuje kúpu novej multikáry,  resp. opravu starej 

multikáry vo vlastníctve obce.  

 Pani kontrolórka Lýdia Fandáková navrhuje uzavretie Zmluvy o poistení 

všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

- Poslankyňa Ing. Barbora Slabejová žiada o disponovanie sadou kľúčov od kultúrneho 

domu. 

- Poslanec Slavomír Machava žiada o dodržiavanie Rokovacieho poriadku 

(zverejňovanie dokumentov v stanovenej lehote) prípadne o zostavenie nového 

Rokovacieho poriadku. 

 

13. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11 /2022 – Určenie platu zástupcovi 

starostu obce z 21. 04. 2022 

 Poslanec Slavomír Machava navrhol zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 

11/2022 – Určenie platu zástupcovi starostu obce Mokrá Lúka z 21. 04. 2022. Nakoľko toto 

uznesenie nie je v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, § 13b ods. 5 a § 

25 ods. 7 tohto zákona.   

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 25/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 25/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje zrušenie uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 11/2022 – Určenie platu zástupcovi starostu obce Mokrá Lúka z 21. 04. 

2022. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 
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14. Návrh na uzavretie Dohody o pracovnej činnosti s Mgr. Biankou Halkovičovou 

 Poslanci Mgr. Ondrej Bafia a Slavomír Machava navrhli uzatvorenie Dohody 

o pracovnej činnosti s Mgr. Biankou Halkovičovou v súvislosti s právnym poradenstvom.  

 Mgr. Bianka Halkovičová je zamestnaná na Mestskom úrade v Revúcej na právnom 

oddelení ako vedúca oddelenia. Má skúsenosti v oblasti komunálneho práva, je sčítaná, 

komunikatívna a bola by prínosom pre obec ako právna výpomoc. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas návrh uznesenia č. 26/2022 a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 26/2022  

 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje uzavretie Dohody o pracovnej 

činnosti s Mgr. Biankou Halkovičovou v súvislosti s právnym poradenstvom pre  obec Mokrá 

Lúka a  poveruje starostu obce  uzatvorením Dohody o pracovnej činnosti. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

15. Poverenie hlavnej kontrolórky obce Lýdie Fandákovej na vypracovanie správy 

k nedoplatkom voči  obci Mokrá Lúka za rok 2022  

 Poslanec Slavomír Machava navrhol poverenie hlavnej kontrolórky obce Lýdie 

Fandákovej  na vypracovanie správy k nedoplatkom voči obci Mokrá Lúka z dani 

z nehnuteľností, dani za psa a poplatkom za miestny komunálny odpad za rok 2022, a to 

v rozsahu: meno, priezvisko, súpisné číslo domu, dlžná suma, spôsob vymáhania pohľadávky. 

 

 Starosta obce prečítal nahlas  návrh uznesenia č. 27/2022 a dal hlasovať za jeho 

prijatie. 

 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č. 27/2022  
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 Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka poveruje hlavnú kontrolórku obce Mokrá 

Lúka Lýdiu Fandákovú na vypracovanie správy k nedoplatkom voči obci Mokrá Lúka z dani 

z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za miestny komunálny odpad za rok 2022. 

 

Hlasovanie za prijatie tohto uznesenia  

za: 

5 (Mgr. Ondrej Bafia, Ing. Martin Lukáš, Slavomír 

Machava, Ján Siták, Ing. Barbora Slabejová) 

proti:    0 

zdržal sa:   0  

neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

16. Záver 

 Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným 

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

 

 

Overovatelia: Ing. Barbora Slabejová   ........................................... 

 

  Slavomír Machava            .......................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                MVDr. Juraj Gallo 

 

                       Starosta obce
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