ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta,
konaného dňa 22.2.2019 v Muránskej Hute
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie
programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 13:30 hod. a viedol
starosta obce, p. Marian Szentandrássi, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4
poslancov, z celkového počtu 5, takže je uznášania schopné.
Za zapisovateľku starosta určil Janku Hrbálovú.
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
O programe rokovanie dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania :
Prítomní
4
Za
4
Proti
0
Zdržali sa
0
Uznesenie č.: 15/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva
Rozpočet obce - čerpanie rozpočtu obce – informácia
Rozpočet obce - stav
Základné prehľady a informácie – chod obce
Koncepcie a programy obce – informácia o zamestnancoch obce – projekt „Cesta na
trh práce- 2“ – Opatrenie č. 2. informácia, stav a plán. Náplne práce.
8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu - informácia
9. Informácia o pripravenosti obce na voľby prezidenta Slovenskej republiky
10. Informácie o nových cenách za zber komunálneho odpadu a nutnosti triediť odpad
11. Informácia o zmene dodávateľa elektrickej energie – podpísané bývalým starostom
12. Schválenie čiastočnej úhrady za súkromný telefón, vyžívaný na obecné účely
13. Riešenie nevýhodnej viazanosti mobilného internetu Telekom návrh na zrušenie
14. Návrh poveriť starostu obce na rokovania so zámerom zmeny katastrálneho územia
obce s obcou Muráň ( územie zasahujúce do katastra Muránska Huta)
15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
17. Rôzne
18. Dotazy a dopyty občanov

19. Voľba Hlavného Kontrolóra obce Muránska Huta
20. Záver
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Zdenko Zajac, Juraj Lukáš
2. Kontrola plnenia uznesení č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 z obecného zastupiteľstva
zo dňa 11.01.2019.
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení č.9, 10, 11, 12, 13, 14 z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.01.2019:
- uznesenie č. 10/2019 splnené z časti, nakoľko sa čaká na vyjadrenie od právnika
- uznesenie č. 11/2019 splnené - obec dňa 25.01.2019 podpísala Zmluvu o poskytovaní
právnych služieb s JUDr. Jozefom Sotolářom
- uznesenie č. 12/2019 splnené - obec sa riadi schváleným rozpočtom
- uznesenie č. 13/2019 splnené - prezentácia výsledkov dotazníka z 9/2018
- uznesenie č. 14/2019 splnené - boli vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce.
Po prerokovaní navrhol starosta prijať uznesenie.
O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania :
Prítomní
4
Za
4
Proti
0
Zdržali sa
0
Uznesenie č.: 16/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
b e r i e n a v e d o m i e stav plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Muránska
Huta: úlohy v plnení
- uznesenie č.11/2019 dodať do 1.5.2019 všetky uznesenia, zmluvy, VZN a rozhodnutia
doterajšieho hlavného kontrolóra pánovi JUDr. Jozefovi Sotolářovi na kontrolu a audit.
K bodu č.3. rokovania komisií obecného zastupiteľstva
Starosta poďakoval komisii pre kultúru, vzdelávanie mládeže a športu, ktorá zrealizovala
klzisko pre deti z obce, ktoré mali z klziska nesmiernu radosť. Zároveň poďakoval aj
ostatným poslancom a občanom obce ktorí boli veľmi nápomocní pri realizácii klziska,
(Jaroslav Spišák , Juraj Lukáš, Marian Ďurčík,...). ´
Ďalej vyzval komisiu životného prostredia, výstavby, územného plánovania a vzhľadu obce,
aby boli všímaví a dbali na poriadok v obci, prípadne porozmýšľali čo vylepšiť, opraviť,
skrášliť v obci, aby sa tu obyvatelia obce aj návštevníci cítili príjemne.
K bodu č. 4. Rozpočet obce - čerpanie rozpočtu obce – informácia
Starosta skonštatoval, že obec sa stále nachádza v mínuse k dátumu 22.02.2019, ide o sumu
- 5142,79 €.

K bodu č. 5. Rozpočet obce - stav
V Januári 2019 bola Obec v rozpočtovom provizóriu, nakoľko v roku 2018 nebol schválený
rozpočet obce na roky 2019-2021.
Dňa 11.01.2019 Uznesením 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
schválilo rozpočet obce Muránska Huta na rok 2019.
K bodu č. 6. Základné prehľady a informácie – chod obce
Starosta obce informoval poslancov o výsledku hospodárenia obce za rok 2018, ktorý je vo
výške -9 011,65 €.
Informoval o výškach nedoplatku na smetiach , ktorý predstavuje sumu 770,99 za roky 20142018. Nedoplatky na dani z pozemkov 530,99 za roky 2015-2018. Zamestnanci obce majú
za úlohu vyzvať neplatičov na vysporiadanie nedoplatkov voči obci.
K bodu č. 7. Koncepcie a programy obce – informácia o zamestnancoch obce – projekt
„Cesta na trh práce- 2“ – Opatrenie č. 2. informácia, stav a plán. Náplne práce.
Starosta informoval prijatie zamestnanca, Mariana Ištvána, na výkon kontroly odpadového
hospodárstva, kontroly triedenia odpadu a kontroly množstva vyvezeného komunálneho
odpadu. Hlavnou úlohou je znižovanie množstva komunálneho odpadu a zvyšovanie podielu
vytriedeného odpadu.
K bodu č. 8. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu - informácia
Dňa 23.01.2019 obec prijala žiadosť o vyplatenie jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi na
základe VZN č.16/2016 od Jozefa Žiaka , ktorý sa vrátil z Výkonu väzby, ktorá mu bola
vyplatená v sume 30 €.
K bodu č. 9. Informácia o pripravenosti obce na voľby prezidenta Slovenskej republiky
Dňa 16. 03. a druhé kolo 30. 03. 2019 budú voľby prezidenta SR - obec je pripravená
zabezpečiť hladký priebeh volieb.
K bodu č. 10. Informácie o nových cenách za zber komunálneho odpadu a nutnosti
triediť odpad
Starosta predniesol triedenie za rok 2018, kde obec vytriedila len 14% z komunálneho
odpadu, čím sa radí obec do druhej najhoršej kategórie na vyúčtovanie skladovania
komunálneho odpadu. To znamená, že za rok 2019 bude obec miesto 5,04€/t platiť 12€/t, čo
je viac ako 100% navýšenie. Malo by sa to odzrkadliť aj na platbe za zber komunálneho
odpadu, čo by určite občania a obyvatelia obce neprivítali. Preto je v tomto roku veľmi
dôležité zmeniť postoj k triedeniu odpadu.
Hlavná úloha je znížiť objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme a zvýšiť objem
vytriedeného odpadu (papier, plast, sklo a kovy), za ktorý neplatíme. Pomerom ku
komunálnemu odpadu si na rok 2020 znížime sadzbu na skladovanie odpadu.
Pri rovnakom spôsobe triedenia ako doteraz, bude sadzba 24€/t.
Cieľ je dostať sa na 60% vytriedeného odpadu, preto sme zamestnali človeka, ktorý je
zodpovedný kontrolovať triedenie a znižovanie komunálneho odpadu. Z toho ale vyplýva
úloha pre všetkých poslancov ako kontrolovať a ísť príkladom pri separácii odpadu.
K bodu č. 11. Informácia o zmene dodávateľa elektrickej energie – podpísané bývalým
starostom
Starosta informoval, že bývalí starosta podpísal zmluvu s inou firmou ako VSE a to Slovak
Energy bez toho, aby informoval zastupiteľstvo. Je to proti zásadám o hospodárení majetkom

obce, keďže zmluva je vo vyššej sume ako 3 000€. Výhodnosť tejto zmluvy ukáže budúcnosť.
Odstúpenie od zmluvy je nevýhodné, hrozia tam penále, ktoré to automaticky znevýhodňujú.
K bodu č. 12. Schválenie čiastočnej úhrady za súkromný telefón - využívaný na obecné
účely
Na komunikáciu a prácu využíva starosta obce súkromný telefón, kde bola navrhnutá
čiastočná úhrada faktúry za túto službu v hodnote 25€/mesiac.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
schvaľuje mesačnú úhradu starostovi obce za využívanie súkromného telefónu na služobné
účely v sume 25€/mesiac.
Starosta obce dal hlasovať o schválení sumy 25€/mesiac.
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

4
4
0
0

K bodu č. 13. Riešenie nevýhodnej viazanosti mobilného internetu Telekom návrh na
zrušenie
Pri preverovaní informácii od pracovníka Telekomu: že na zmluvu o mobilnom pripojení bol
dodaný tablet nebola správna. Pri kontrole zmluvy sme objavili pod daným číslom iné
zariadenie nezaradené do majetku obce (notebook). Chybu v zaradení majetku sme napravili
a starosta obce sa na zastupiteľstve ospravedlnil za následnú mylnú informáciu o tablete
a neodovzdaní bývalým starostom, ktorému sa touto cestou ospravedlňuje za mylnú
informáciu.
Navrhuje však, zrušiť nevýhodnú zmluvu s Telekomom. Mesačné platby za zariadenie, ktoré
nikto nevyužíva, je v porovnaní s hodnotou zariadenia nevýhodné pre obec a oberá nás
o financie, ktoré nemáme. Za platby, ktoré sme doteraz zaplatili, by sme vedeli nakúpiť
kvalitnejšie zariadenia aj s programovým vybavením. Do tohto zariadenia, aby mohlo byť
použiteľné, bolo treba znovu investovať financie na základné programové vybavenie.
K bodu č. 14. Návrh poveriť starostu obce na rokovania so zámerom zmeny
katastrálneho územia obce s obcou Muráň ( územie zasahujúce do katastra Muránska
Huta)
Pre ucelenie katastra obce Muránska Huta v m. č. Predná Hora zasahuje kataster obce Muráň
tak, že celistvosť územia je narušená. Komplikuje to údržbu ciest a vývoz komunálneho
odpadu v obci. Pre splnenie požiadavky dotknutých obyvateľov a podnikateľských subjektov
poveruje Obecné zastupiteľstvo starostu obce otvorením rokovaní, za účelom zlúčiť územie
obce s obcou Muráň a dotknutými subjektami v danom území.
Uznesenie č.18/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
poveruje starostu obce na rokovanie so zámerom zmeny katastrálneho územia obce s obcou
Muráň a dotknutými subjektami v danom území.
Starosta obce dal hlasovať o schválení poverenia

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

4
4
0
0

K bodu č. 15. Interpelácie poslancov na starostu obce.
Neboli žiadne
K bodu č. 16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Neboli žiadne
K bodu č. 17. Rôzne - Diskusia
V diskusii vystúpil Marian Ďurčík,, ktorý uviedol, že po obci sa voľne pohybujú psi . Keďže
povinnosťou obce je zriadiť útulok pre psov, poslanci poverili starostu obce, aby vyhotovil
Zmluvu s útulkom v Revúcej na odchyt túlavých psov v obcí, ktorý ohrozujú bezpečnosť
obyvateľov obce.
Uznesenie č.19/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
poveruje starostu obce na vypracovanie Zmluvy s útulkom v Revúcej na odchyt túlavých
psov .
Starosta obce dal hlasovať o schválení poverenia
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

4
4
0
0

Starosta informoval , že dňa 15.02.2019 zomrel náš spoluobčan pán Peter Povazsay, o ktorého
sa obec dôstojne postarala. Takýto sociálny pohreb stálo obec 506,12 € bez obradu. Náhrady
trov spojené so zabezpečením pohrebu zomrelého si obec bude uplatňovať v dedičskom
konaní. Na obecný úrad sa ozval aj synovec zomrelého, ktorý prejavil ochotu vyrovnať sa a
pozostatky nebohého si prevezú do rodného mesta zomrelého. Obec požiadala Úrad práce
soc. vecí a rodiny v Revúcej o vyplatenie príspevku na pohreb v sume 79,67 €.
K bodu č. 18. Dotazy a dopyty občanov
Neboli prijaté žiadne
K bodu č. 19. Voľba Hlavného Kontrolóra obce Muránska Huta
Starosta konštatoval, že do výberového konania prišla v riadnom termíne jedna prihláška v
uzavretej obálke. Prihláška bola v prítomnosti členov komisie na otváranie obálok, František
Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič , Marián Ďurčík, a Janka Hrbálová, otvorená a
prekontrolovaná , či kandidát dodal všetky požadované dokumenty. Po otvorení obálky bolo
zistené, že kandidátka splnila požiadavky na voľbu Hlavného kontrolóra obce až na
nedoručený výpis z registra trestov. Komisia vyzvala kandidátku na doručenie chýbajúceho
výpisu z registra trestov.

Poslancom bola pred voľbami predstavená kandidátka na funkciu Hlavného kontrolóra obce
Muránska Huta, Ing. Erika Ľapinová PhD.
1. Ing. Erika Ľapinová, PhD., Banská Bystrica - najvyššie dosiahnuté vzdelanie - Univerzita

Mateja Bela, Fakulta financií, externé doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Terajšia prax od 11/2001 doteraz Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici
vysokoškolský učiteľ, od 1/2009 a stále trvá ako Hlavná kontrolórka obce Šumiac.
Starosta obce dal hlasovať o schválení kandidáta na Hlavného kontrolóra obce
Muránska Huta.
Výsledky hlasovania :

Prítomní 4
Za
4
Proti
0
Zdržali sa 0

Starosta obce s Ing. Erikou Ľapinovou, PhD. uzavrie pracovnú zmluvu s úväzkom 3,5
hod/týždeň s nástupom od 1. marca 2019.
Uznesenie č.20/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce v Muránskej Hute
A/ SCHVAĽUJE kandidáta do volieb Hlavného kontrolóra obce, Ing. Erika Ľapinová PhD.
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
B/ VOLÍ Hlavného kontrolóra obce Muránska Huta. Poslanci zvolili hlasovaním za
Hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov s úväzkom 3,5h týždenne, Ing. Eriku
Ľapinovú, od 1. marca 2019.
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
C/ SCHVAĽUJE Hlavnému kontrolórovi inú zárobkovú činnosť okrem 3,5h úväzku HK
obce Muránska Huta.
K bodu č. 20. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 15:10 hod.
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľ/ka:
Overovatelia:

starosta obce:

Janka Hrbálová

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

1/ Juraj Lukáš

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

2/ Zdenko Zajac

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

Marian Szentandrássi

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

Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 22.02.2019 v
Muránskej Hute:
1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného
dňa 22.02.2019 v Muránskej Hute,
2./ Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 14.02.2019.

