
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obec Muránska Huta, konaného dňa  11.01.2019 o 15.17 hod. 
______________________________________________________________ 

 
 
Prítomní:  

starosta obce:                                   Marián Szentandrássi 
poslanci obecného zastupiteľstva: Marián Ďurčík 

František Gombaský 
Bc. Matúš Chlebovič 
Juraj Lukáš 

 
 

Neprítomný:                                                           Zdenko Zajac     

  

 
Ďalší prítomní: zamestnanec obce:  Janka Hrbálová 

 

 
Verejnosť:                                   Mgr. Andrea Levešová 

        

PROGRAM: 
 

 
1. Otvorenie  zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Schválene Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
5. Prerokovanie ponuky právneho zastúpenia obce. 
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 
7. Prezentácia výsledkov dotazníka zo Septembra 2018. 
8. Diskusia 

9. Záver 
 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 
Na začiatku rokovania starosta obce  Marián Szentandrássi privítal všetkých prítomných na  2. 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zak. 
SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa 
zišlo v počte 4 poslancov z  celkového počtu 5, takže  obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
  
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice:   
Overovatelia zápisnice:  František Gombaský 

                                          Bc. Matúš Chlebovič  

Zapisovateľka:  Janka Hrbálová   
 

 

 

 

 

 



K bodu 3: Schválenie programu 2 .zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
Návrhy poslancov  na doplnenie neboli žiadne.  Starosta doplnil program o 
Voľbu kontrolóra obce a  zriadenie komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra 

 
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 9 /2019 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Muránska Huta. 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie  zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Schválene Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
5. Prerokovanie ponuky právneho zastúpenia obce. 
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 
7. Prezentácia výsledkov dotazníka zo Septembra 2018. 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a zriadenie komisie na otváranie obálok    

s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 
9. Diskusia 

10. Záver 
 

Hlasovanie:   
za: 4  Bc. Matúš Chlebovič,  Juraj  Lukáš, Marian Ďurčík,, 

František Gombaský 
proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní:  1 Zdenko Zajac 

 

 
K bodu 4: Schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
 

 

Poslanci schválili Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií s tým, že sa zmení Čl.3. výška 

odmeny poslanca obecného zastupiteľstva v sume 7€ za hodinu. V Čl. 5 sa doplní odmeňovanie 

členov komisií majú nárok na odmenu podľa Čl. 3. Ostatné články sa nemenia  

 

NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.10/2019 

  
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta a členov komisií, zriadených obecným 
zastupiteľstvom 
 

Hlasovanie:   
za:                         4  Bc. Matúš Chlebovič,  Juraj  Lukáš, Marian Ďurčík, 
                                              František Gombaský 
proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní:  1 Zdenko Zajac 
 



 

K bodu 5: Prerokovanie ponuky právneho zastúpenia obce. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou zastupovania obce s právnymi službami. 

Poslanci OZ sa dohodli najprv na zaslanie objednávky na uzatvorenie Zmluvy o právnej pomoci  , 

následne po preštudovaní zmluvy  rozhodnú o ďalšom postupe. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.11 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 

A, Berie na vedomie 

Ponuku zastupovania obce s právnymi službami. 

B, Schvaľuje  

Zaslanie objednávky na návrh uzavretia zmluvy o právnej pomoci doc. JUDr Jozefovi Sotolářovi 

PhD  
 
Hlasovanie:  

za: 4  Bc. Matúš Chlebovič,  Juraj  Lukáš, Marian Ďurčík, , 
František Gombaský 

proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní:  1 Zdenko Zajac 
 

 

 

K bodu 6: Schválenie rozpočtu obce na rok 2019-2020-2021 

S rozpočtom obce oboznámil poslancov starosta obce. 

   

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č.12 /2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A. schvaľuje Rozpočet obce Muránska Huta na rok 2019 podľa predloženého návrhu: 

 

 Rozpočet na rok 2019 

Príjmy spolu: 87713 

Bežné príjmy: 76316 

Kapitálové príjmy: 0 

Finančné operácie príjmové: 11397 

Výdavky spolu 81281 

Bežné výdavky 69884 

Kapitálové výdavky 11397 

Finančné operácie 0 

Hospodárenie obce 6432 

 

 

 

 

 



B. berie na vedomie: 

Rozpočet obce Muránska Huta na rok 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu 

 

 

 Rozpočet na rok 2020 Rozpočet na rok 2021 

Príjmy spolu 78312 79942 

Bežné príjmy 78312 79942 

Kapitálové príjmy: 0 0 

Finančné operácie príjmové: 0 0 

Výdavky spolu 73535 74935 

Bežné výdavky 70535 71935 

Kapitálové výdavky 3000 3000 

Finančné operácie 0 0 

Hospodárenie obce 4777 5007 

 
 
Hlasovanie:  

za:  5  Bc. Matúš Chlebovič,  Juraj  Lukáš, Marián Ďurčík, , 
František Gombaský 

proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní:  1 Zdenko Zajac 
 

K bodu 7: Prezentácia výsledkov dotazníka z 9.2018 

 

Starosta obce Marian Szentandrasi vyhodnotil dotazník pre zlepšenie kvality 
života v našej obci, ktorý mali možnosť anonymne vyplniť občania obce Muránskej Huty 
v období september 2018.   
Výsledky vyhodnotenia dotazníka sú dostupné v kancelárií obecného úradu. 
 

NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č.13 /2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 
                                       berie na vedomie 
informáciu o vyhodnotení dotazníka pre zlepšenie kvality života v našej obci. 
 

 
K bodu 8: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 
Dňa 31.12.2018 bolo na obecný úrad doručené oznámenie od hlavného kontrolóra, p. Ing 
Jána Piatka, že sa vzdáva funkcie hlavného kontrolóra obce Muránska Huta dňom 
31.12.2018. 
V zmysle zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ak 
výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, vyhlási zastupiteľstvo nové 
voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného 
kontrolóra 

 
 NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č.14 /2019 

 

 



Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 

 

A. vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Muránska Huta na 22.02.2019 15:00 

 

 

B. určuje: 

 

1. predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

• kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 

úplné stredné vzdelanie 

• bezúhonnosť 

• spôsobilosť na právne úkony 

• znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,   - práca s počítačom (min. Mic-

rosoft Word, Microsoft Office, Internet)   - flexibilnosť,   - zmysel pre zodpovednosť a sa-

mostatnosť,   - prax v oblasti kontroly samosprávy a znalosti a skúsenosti v oblasti      ma-

nažmentu sú vítané. 

 

2. náležitosti písomnej prihlášky: 

• osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 

údaje (telefón, e-mail) 

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

• úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

• profesijný životopis 

• informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona 

č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu  0,087% úväzku, t. j. 3,5 hod. týždenne  

 

4. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

    práce, týmto dňom je 01.03.2019. 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej 

„Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu Obec Muránska Huta, 

094 01 Muránska Huta č. 2 najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 

08.02.2019. 15:30 

 

C. schvaľuje 

 

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 

2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá pí-

somnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, 

ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 



vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Muránskej Hute v časovom rozsahu 

maximálne 5 minút. 

3. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí 

4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutoč-

nosti písomne informovaný. 

 

D. zriaďuje 

 

komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na 

posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

v zložení z poslancov:  František Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, Marian Ďurčík a Janka 

Hrbálová pracovníčka Obecného úradu, ktorá o výsledku spíše zápisnicu. Zápisnicu podpíšu  všetci 

prítomní. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia 

podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak 

odmietla urobiť. 

 

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra, a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 

15.02.2019. 

Táto komisia bude plniť aj funkciu volebnej komisie. 

 

 

E. ukladá obecnému úradu 

 

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. 

 

 

Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Muránskej Hute, tel.: 058/ 449 41 24 počas úradných hodín. 

 
 
K bodu 9: Diskusia 
 

Starosta obce prečítal výhradu k zápisnici Ing. Róberta Ševčíka, ktorá je prílohou Zápisnice zo dňa 

27.11.2018. reakcie poslancov boli jednoznačné že sa výhrada nezakladá na pravde a skutočnosti 

ktorá bola na zasadaní 27.11.2018 starosta  dal priestor vyjadriť sa  poslancom do 30 dní aj 

písomne.  

Ďalej prečítal vyhodnotenie uznesenia č.100/2018  zo zasadnutia OZ Obce Muránska Huta zo dňa 

27.11.2018, ktoré obec prijala dňa 31.12.2018 od kontrolóra obce Ing. Piatka. 

Zhodnotili že výsledok je nekompletný a nesplnil požiadavku zastupiteľstv, bude nutné  ho preveriť 

znovu a zadať túto úlohu novému kontrolórovi a právnikovi.  

Starosta oboznámil poslancov OZ s výškou členského príspevku na rok 2019 , ktoré ostalo 

v nezmenenej sume ako pre rok 2018 v členstve Partnerstvo Muránska Planina- Čierny Hron. 

Informoval o zložení Rady  Partnerstva MPČH  v ktorej je jej členom. 

Prezentoval ponuku na kúpu nového počítača od Patrika Pánika. Kde je nutné vymeniť starý počítač 

v kancelárii administratívnej pracovníčky a zriadiť zálohovanie.  

Informoval poslancov OZ o prijatí listu  Zámer vyhlásiť chránené stromy Jarabiny v parku 

Ferdinanda Coburga na Prednej Hore, ktorú obec prijala dňa 28.12.2018 od Okresného úradu 

Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Poslanec Juraj Lukáš informoval o stave verejného osvetlenia v m.č. Predná Hora, ktoré je potrebné 

akútne riešiť ,pretože z 32 svetiel svieti 12 svietidiel. 

 



 
K bodu 10 : Záver 

 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
Zasadnutie OZ  bolo ukončené o 18:08 hod. 
 
 
V Muránskej Hute  11.01.2019 
 
 
Zapisovateľka: Janka Hrbálová    ............................................ 

Overovatelia:  Marian Ďurčík     ............................................ 

Juraj Lukáš      ............................................ 

 
 

     
 
 

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

                                                                                                
     Marian Szentandrassi 

 starosta obce 


