Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta
konaného dňa 29.03. 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Robert Ševčík, starosta obce
Poslanci : Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič,Bc.

Neprítomní:

Marián Szentandrassi

Ďalší prítomní: Janka Hrbálová, zamestnanec obce

Verejnosť:

Roman Valaštek

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Informácia o plnení uznesení
Informatívna správa o hospodárení za rok 2016 obce
Informatívna správa o výbere miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
Informatívna správa o priebehu prípravy Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obce Muránska Huta za
rok 2016
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Robert Ševčík, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci : Marián
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je celkom štyri a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Matúš Chlebovič Bc., Juraj Lukáš
Zapisovateľka:
Janka Hrbálová
Hlasovanie:

za: 4 (Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 0
Návrhy poslancov:
- bez návrhu
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za: 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Informatívna správa o hospodárení za rok 2016 obce
Informatívna správa o výbere miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
Informatívna správa o priebehu prípravy Rekonštrukcia miestnej komunikácii obce
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti obce Muránska Huta za
rok 2016
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 57/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za: 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Informatívna správa o hospodárení za rok 2016 obce.
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Správu interpretoval starosta obce ,kde starosta poukázal na termín predloženia kompletnej
žiadosti o nenávratne finančné zdroje. Tento program PRV zatiaľ nebol vyhodnotený
a nemáme ani informáciu ,kedy je predpoklad vyhodnotenia tohto opatrenia.
Uznesenie č.58/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie :
informatívnu správu o hospodárení za rok 2016 obce.
Hlasovanie :

za: 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti: 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0

K bodom 5. Informatívna správa o výbere miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Informatívnu správu o výbere miestnych daní a miestnych poplatkov predniesol starosta obce
za rok 2016 ,kde menovite uviedol neplatičov ako aj ich dlžné čiastky. Bolo prijaté uznesenie,
že všetkým dlžníkom bude zaslaná výzva na úhradu dlžných súm a v prípade ani potom
nezaplatenia budú jednotlivé prípady vymáhané prostredníctvom exekúcií.
Uznesenie č. 59/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
informatívnu správu o výbere miestnych daní a miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad.
b) schvaľuje :
zaslanie výzvy na zaplatenie dlžných súm za miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a v prípade nezaplatenia tento dlh vymáhať
prostredníctvom exekúcie.
Hlasovanie:

za: 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Informatívna správa o priebehu prípravy Rekonštrukcia miestnych
komunikácii obce
Starosta obce informoval o stave pripravenosti akcií Rekonštrukcia miestnych komunikácii
obce , ktorá je plánovaná na prefinancovanie zo zdrojov eufondov. Momentálne je akcia na
hodnotení, bližšie informácie zatiaľ nemáme.
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Uznesenie č.60/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
v súlade § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie :
informatívnu správu o stave schvaľovania našej akcie Rekonštrukcia miestnych komunikácii
obce Muránska Huta.
Hlasovanie :

za : 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0

K bodu 7.Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti obce muránska
Huta za rok 2016
Správu vypracoval a predložil na OZ hlavný kontrolór obce, prítomní poslanci správu prijali
bez pripomienok.
berie na vedomie :
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrolnej činnosti obce Muránska Huta za rok
2016
Hlasovanie : za : 4 ( Juraj Siman, Juraj Lukáš, Otto Šuhaj, Matúš Chlebovič )
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní pri hlasovaní : 0
K bodu 8. Rôzne
1.Bola vznesená pripomienka ,že na ceste smerom na Lúčku za rodinným domom
súp.číslo 50 vybudovať kanál cez cestu, aby bolo možné zviesť vodu z Malého Grúňa
do potoka ,čím by sa zabránilo v zime tvorbe ľadu po ceste. Tento problém budeme
riešiť z bežného účtu obce po prehodnotení stavebného riešenia.
2.Ďalej bola vznesená pripomienka ,či by nebola možnosť zabezpečiť 1100 l kontajner
na odkladanie skla na Prednej Hore .
3.Občan Roman Valaštek vzniesol pripomienku , že v zimnom období má problém si
doniesť nádobu na kom.odpad na cestu ku domu súp.č. 50 ,nakoľko v zimnom období
zberné auto týmto smerom nechodí kvôli úzkej ceste. OZ sa rozhodlo ,že k tejto
pripomienke sa definitívne vyjadrí na zasadaní OZ v mesiaci september 2017.
K bodu 9 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie bol prečítaný a prijatý bez pripomienok.
K bodu 10.Záver
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Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 h.
Začiatok zasadnutia OZ o 15.00 hod.
Zapísala : Janka Hrbalová

......................................................

Ing. Robert Ševčík

....................................................

Overovatelia:
Juraj Lukáš

....................................................

Matúš Chlebovič Bc.

......................................................

5

