
Uznesenie č. 23/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 

K bodu 1 -  Schválenie programu riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

  

program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce  Muránska Huta s doplnením bodu o schválenia záverečného účtu 

a správu HK,   

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

                           

 

 

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  11.06.2019 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
 

K doplnenému bodu schválenie záverečného účtu obce:  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

schvaľuje záverečné hospodárenie obce Muránska Huta za rok 2018 bez výhrad.  

schvaľuje krytie rozpočtového schodku z rezervného fondu 8 247,34€ obce vo výške  a z finančných 

operácií obce 6 883,64€. 

berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce za  rok 2018 vo výške -14 330,98€. 

berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2018. 

berie na vedomie stanovisko audítora obce  k záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi                            

              starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 

 

 

 



Uznesenie č. 25/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
 

K  bodu č.3.  zmena rozpočtu o dotáciu a 4. schválenie rekonštrukcie cesty na Prednej Hore  

Na základe žiadosti sme získali dotáciu z Ministerstva financií SR, určenú na čiastočnú 

úhradu výdavkov akcie : Oprava poškodenej cesty LV 372 parcela č. 657/4 vo výmere 476m2 

a parcely C 656/1 vo výmere 2062m2 na bežné výdavky. A povinnosť podieľať sa minimálne 

10% z celkových výdavkov.   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

schvaľuje zmenu rozpočtu obce v príjmoch o 10100€,  

schvaľuje použitie 10% z vlastných zdrojov na rekonštrukciu cesty suma 1010€,  

schvaľuje použitie 10100€  na čiastočnú rekonštrukciu cesty k bytovke B a bytovke C  

poveruje  starostu obce na otvorenie rokovania s OLUP a Obcou Muráň na príspevok k tejto 

dotácii, jedná sa aj o ich záujem s využívaním tejto cesty  

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 



Uznesenie č. 26/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
 

K bodu č. 5. schválenie zásad o protispoločenskej činnosti 

Starosta oslovil poslancov k vyjadreniu na predložený  materiál ktorý bol doručený 

s pozvánkou  a odprezentoval zákon  ktorý vypracoval Hlavný kontrolór a skontroloval 

a doplnil právnik obce  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

Schvaľuje: smernicu o vnútornom systéme  preverovania oznámení o protispoločenskej 

činnosti platnú pre zamestnávateľa – obec Muránska Huta 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 27/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
 

 

K bodu č. 7.  prerokovanie nákupu budovy bývalých potravín  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

OZ odporúča rokovať o kúpnej zmluve podľa predloženého návrhu: suma do 35 000€, 

 splátky podľa  splátkového kalendára: 12 000€ v roku 2019:  8 000€ pri podpise zmluvy - 

 prevode majetku  4 000€ do konca roka 2019  ostávajúcich  23 000€ do konca roka  2020 

podľa  splátkového kalendára 4x splátky po Q  

OZ odporúča starostovi obce – v prípade akceptácie podmienok – predložiť kompletný návrh 

kúpnej zmluvy na najbližšie rokovanie OZ 

OZ odporúča starostovi obce – pripraviť podklady na dobrovoľnú zbierku na nákup budovy – 

predložiť kompletný návrh  na najbližšie rokovanie OZ 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                               Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 

 



Uznesenie č. 28/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

 

schvaľuje zmenu rozpočtu obce v príjmoch o 1200€,  

schvaľuje použitie min 10% z vlastných zdrojov na nákup stola a lavíc suma 396€,  

schvaľuje použitie 1596€  na nákup stola a lavíc,  

schvaľuje: zmenu množstva na základe nižšej dotácie ako bolo žiadané na 1x stôl Park a 7x 

lavica Kveta plus doprava 220€ spolu 1596€ kde financie 1200€ prišli od VUC .  

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -   

 

 

                                                                                                                    

Marián Szentandrassi  

              starosta obce 

 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 29/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 
K bodu č. 15. Starosta odprezentoval  plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce 

Muránska Huta na II. polrok 2019 s informáciou že v priebehu roka je možné predložený plán 

aktualizovať, doplniť uznesením OZ   

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta:  

 

Berie na vedomie: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  obce Muránska Huta na II. 

polrok 2019 podľa priloženého a prečítaného  materiálu.  

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 30/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
K bodu č. 16. diskusia  

c, rozšírenie objednávky oprava cesty   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

Schvaľuje   

Doobjednanie mimo projekt časť cesty ku kostolu 15x2,6m  v predbežnej sume  600€ 

a prekrytie septiku Obecného úradu a výmena zlomených obrubníkov a montáž žľabov na 

odtok daždovej vody pri kostole a moste  v predbežnej sume  850€   

Poveruje 

Starostu obce jednaním s majiteľmi pozemkov ku cintorínu za odkúpenie pozemkov na 

zriadení cesty do cintorína.  

. 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 5  Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                               Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 



Uznesenie č. 31/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 11.06.2019 

 

 
 

K bodu č. 16. diskusia  

d, schválenie preplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Ševčíkovi   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

Zamieta 

žiadosť p. Ševčíka o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v plnom rozsahu  s odôvodnením že 

nebol pracovne natoľko vyťažený,  aby si ju nemohol vyčerpať skôr naopak. 

 

 Hlasovanie:   Výsledky hlasovania za preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

Za: 0   

Proti: 5 Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  Vladimír Sedlák, František 

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi               

                                                                                                                      starosta obce 

Muránska Huta, 11.06.2019 

 


