
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Z Á P I S N I C A 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa 

konalo dňa  28. 06. 2018 v kancelárii starostu obce 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní : Poslanci : 

-     MVDr. Juraj Gallo 

-     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 :     -     Ing. Július Kvetko,CSc. 

 

 

 

Starosta  obce :   Ing. Július  Laššan 

Hlavný kontrolór:   Lýdia Fandáková  

 

 Dňa 28. júna 2018 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke 

v kancelárii starostu obce. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

 

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16.00 hod.  otvoril a viedol starosta obce          

Ing. Július Laššan.  

Z 5 poslancov obecného zastupiteľstva boli pri prezentácii prítomný 4 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.  
 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Záverečný účet obce Mokrá Lúka za rok 2017 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2017 
6. Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2017 
7. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá 

Lúka 
8. Plán kontrolnej činnosti obce Mokrá Lúka na II. polrok 2018 
9. Verejné obstarávanie -  
10. Organizačné záležitosti 
11. Diskusia 
12. Prejedanie a schválenie uznesení 
13. Záver  

 
K predloženému programu rokovania zastupiteľstva neboli podané ďalšie návrhy: 
 
Hlasovanie:  za –  4 poslanci(Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová ,   
proti –  0  poslancov,  zdržali sa – 0 poslancov.  
 
Program rokovania 18. 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 
     Renáta Chlebušová 
 
Hlasovanie: za –  4  poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová , MVDr. Gallo, Chlebušová), 
 proti – 0 poslancov, zdržali sa – 0 poslancov. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 13 – 16/2018. 
Uznesenie č. 13/2018 – Voľba hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka 
S hlavnou kontrolórkou obce bol uzavretý pracovno-právny vzťah 01. 04. 2018. 
 
Uznesenie č. 14/2018 - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oslobodenie od Dane z nehnuteľnosti 
Do 15. apríla 2018 sa mohli samostatne žijúci dôchodcovia a invalidní dôchodcovia s mesačným 
príjmom menším ako 400 ,- Eur prihlásiť na OcÚ v Mokrej Lúke, kde by im na základe splnenia 
požiadaviek (vypísania žiadosti, preukázania mesačného príjmu) bola odpustená daň z nehnuteľnosti. 
Do stanoveného termínu sa nikto neprihlásil.  
 
Uznesenie č. 15/2018 – Zámer kúpy pozemkov v k. ú. Mokrá Lúka, vedeného Správou katastra 
Revúca, zapísaného na liste vlastníctva č. 1372, parcely registra „KN-C“ p. č. 1333/10 o výmere 194 
m2, Zastavané plochy, parcely registra „KN-C“ p. č. 1333/11 o výmere 233 m2, Zastavané plochy 
a nádvoria, parcely registra „KN-C“   p. č. 1333/12 o výmere 16 m2, Zastavané plochy a nádvoria. za 
navrhnutú kúpnu cenu 1,- Euro / za všetky parcely. 
Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 05. 04. 2018 podľa § 588. 
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor  vydal rozhodnutie podľa ustanovenia § 31 ods. 3 
katastrálneho zákona a povolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: 
V katastrálnom území Mokrá Lúka 
LV 1372 Pozemok registra C KN parcelné číslo 1333/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 194 
m2 



LV 1372 Pozemok registra C KN parcelné číslo 1333/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 233 
m2 
LV 1372 Pozemok registra C KN parcelné číslo 1333/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 
m2 
 
 
V prospech: Obec Mokrá Lúka, IČO 31949347, Mokrá Lúka 2, Revúca v podiele 1/1 
 
Vklad bol povolený dňa 01. 06. 2018. 
 
Uznesenie č. 16/2018 – Zámer kúpy pozemkov v k. ú. Mokrá Lúka, vedeného Správou katastra 
Revúca, katastrálny odbor zapísaného na liste vlastníctva č. 90, parcely registra „KN-C“ p. č. 22/1 
o výmere 62 m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavba – budova, s. č. 157 – rodinný dom na 
pozemku registra „KN-C“ p. č. 22/1. Kúpna cena 1,- Eur (slovom: jedno euro) za všetky parcely. 
Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 13. 04. 2018 podľa § 588. 
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor  vydal rozhodnutie podľa ustanovenia § 31 ods. 3 
katastrálneho zákona a povolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: 
V katastrálnom území Mokrá Lúka 
LV 90 Pozemok registra C KN parcelné číslo 22/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 
LV 90 Stavba rodinný dom so súpisným číslom 157 na pozemku registra C KN parcelné číslo 22/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 
 
V prospech: Obec Mokrá Lúka, IČO 31949347, Mokrá Lúka 2, Revúca v podiele 1/1 
 
Vklad bol povolený dňa 09. 05. 2018. 
 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 17/2017 – 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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva . 
 
4. Záverečný účet obce Mokrá Lúka za rok 2017 
 
Poslanci obdržali návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 (príloha č. 1 zápisnice) v dostatočnom 
predstihu na preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený na obecnej tabuli od 21. 05. 2018. 
K jednotlivým častiam záverečného účtu nemali poslanci pripomienky. 
 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka schvaľuje 
Záverečný účet obce Mokrá Lúka a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 
 
Hlasovanie: za –  4  poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),             
proti –  0  poslancov, zdržalo sa – 0  poslancov.  
 
 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2017 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka pani Fandákovej k návrhu záverečného účtu obce 
Mokrá Lúka za rok 2017 (príloha č. 2 zápisnice) bolo doručené v dostatočnom predstihu poslancom na 
preštudovanie. V ňom vyhodnotila jednotlivé časti záverečného účtu, skonštatovala, že je spracovaný 
v súlade so zákonmi a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčala obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Mokrá 
Lúka za rok 2017 výrokom 

Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 19/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečnému účtu obce Mokrá Lúka za rok 2017. 
 
 
 



6. Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2017 
 
Poslanci obdržali návrh Výročnej správy obce za rok 2017 ( príloha č.  3 zápisnice) v dostatočnom 
predstihu na preštudovanie. K jednotlivým častiam Výročnej správy obce Mokrá Lúka za rok 2017 
nemali poslanci pripomienky.  
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 20/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje 
Výročnú správu obce Mokrá Lúka za rok 2017. 
 
Hlasovanie:  za – 4 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),            
proti – 0 poslancov,  zdržalo sa – 0 poslancov. 
 
 
 
 
 
7. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá Lúka 
 
Poslanci boli oboznámení so správou audítora k účtovnej závierke zo dňa 22. 06. 2018 (príloha č. 4 
zápisnice).  Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 21/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke berie na 
vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Mokrá 
Lúka. 
 
8.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na II. polrok 2018 
 
Poslanci boli oboznámení s Plánom kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka             
na II. polrok 2018. Poslanci k návrhu nemali pripomienky.  
Materiál k tomuto bodu rokovania – Plán kontrolnej činnosti obce Mokrá Lúka na II. polrok 
20178(príloha č. 5 zápisnice)  bol vyvesený na obecnej tabuli od 21. 05. 2018.  
 
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 22/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke schvaľuje Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na II. polrok 2018. 
Poveruje hlavného kontrolóra obce Mokrá Lúka na vykonávanie plánovaných kontrol. 
 
Hlasovanie:  za –  4 poslanci(Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová) ,               
 proti – 0 poslancov, zdržalo sa – 0 poslancov. 
 
 
 
9. Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia chodníka v obci Mokrá Lúka  
 
 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2018 – Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka berie na 
vedomie výsledky z VO – Rekonštrukcia chodníka v obci Mokrá Lúka. 
 
 
 
10. Organizačné záležitosti 
 
Na rokovanie do zastupiteľstva boli predložené nasledovné záležitosti: 
 

 Zámer predaja pozemku 
Na základe žiadosti pani Michaely Farkašovej pán starosta predkladá poslancom obecného 
zastupiteľstva zámer o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa  v k. ú. Mokrá Lúka, vedeného 
Správou katastra Revúca, parcely registra „KN-C“ p. č. 617/5 o výmere 194 m2, orná pôda, parcely 
registra „KN-C“ p. č. 617/6 o výmere 113 m2, orná pôda. 
Navrhuje neschváliť zámer o odkúpenie pozemku. 
 



  
Návrh na uznesenie: Uznesenie č. 24/2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mokrej Lúke neschvaľuje 
zámer odpredaja pozemku nachádzajúceho sa  v k. ú. Mokrá Lúka, vedeného Správou katastra 
Revúca, parcely registra „KN-C“ p. č. 617/5 o výmere 194 m2, orná pôda, parcely registra „KN-C“ p. č. 
617/6 o výmere 113 m2, orná pôda. 
 
 
Hlasovanie:  za – 4 poslanci (Ing. Dacho, Ing. Ganajová, MVDr. Gallo, Chlebušová),              
proti – 0 poslancov,  zdržalo sa – 0 poslancov. 
 
 
 
12. Prejednanie a schválenie uznesení  
 
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bodu programu. 
 
 
13. Záver  
 
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Overovatelia:  Ing. Iveta Ganajová  ....................................................... 
 
  Renáta Chlebušová   ....................................................... 
 
Zapísala: Ing. Henrieta Ďurčová   
 
 
 
 
V Mokrej Lúke, dňa 28. 06. 2018  ........................................................ 
 
                 Ing. Július Laššan 
        Starosta obce 
 


