
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obec Muránska Huta, konaného dňa  27.11.2018 o 15.00 hod. 
______________________________________________________________ 

 
 
Prítomní:  starosta obce:  Ing. Róbert Ševčík 

Poslanci:  Marián Szentandrassi 
Juraj Siman ml. 
Juraj Lukáš 
Bc. Matúš Chlebovič 

 
Neprítomní:     Otto Šuhaj    

 
Ďalší prítomní: kontrolór obce: Ing. Ján Piatko  

zamestnanec obce: Janka Hrbálová 

 
Verejnosť:     Marián Ďurčík 

Zdenko Zajac 
Mgr. Andrea Levešová 

 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Prezentácia a schválenie dotácie VÚC Banská Bystrica na rok 2019 na akciu Posilňovňa 

                 obce Muránska Huta a Výmena obecného mobiliáru v obci 
5. Rôzne 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 

 
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
 
Na začiatku rokovania starosta obce Ing. Róbert Ševčík privítal všetkých prítomných na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 z 5 a obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 
K bodu 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice:   
Overovatelia zápisnice: Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič 

Zapisovateľka:  Janka Hrbálová   
           
 
K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného 
zastupiteľstva doplnili návrh programu o  zrušenie Uznesenia č.93/2018 a Uznesenia č.94/2018 z 
obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2018. 
Starosta obce doplnil program o Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2018 
rozpočtovým opatrením  č.5/2018 a o návrh na náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú 
dovolenku v počte 15 dní.   

 



NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.95/2018 
 

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. 

 
Hlasovanie: za:    4 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  

   Juraj Siman, Juraj  Lukáš 
proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní:  1 Otto Šuhaj 
 

 
K doplnenému bodu:  Schválenie Rozpočtového opatrenie č. 5/2018 – zmena 
Rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2018 prevedená starostom obce. 
 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – zmena Rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2018 
prevedená starostom obce. 
Starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta s 
rozpočtovým opatrením č. 5/2018  - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a menia sa celkové výdavky , a to z hodnoty 85 304 € 
o hodnotu prebytku 7 498 € na celkovú sumu 92 802 €, pričom táto suma sa prerozdelí na položku 

610 - odstupné o sumu 5 713 €.. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta zo zmenou rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.5 nesúhlasili. 
 

NÁVRH NA UZNESENIE:  Uznesenie č. 96/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta neschvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2018 presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 
 
Hlasovanie: Za schválenie zmeny Rozpočtu Obce Muránska Huta  č.5/2018: 

Za:    0 
Proti:    3 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  

   Juraj  Lukáš 
zdržal sa:   1 Juraj Siman 
neprítomní pri hlasovaní: 1 Otto Šuhaj 
 

 

K doplnenému bodu:  Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 
2018. 
 
Návrh na  náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku 15 dní. 
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu Obce Muránska Huta návrh na náhradu platu za 
nevyčerpanú dovolenku v počte 15 dní. Poslanci Obecného zastupiteľstva s týmto návrhom 
neslúhlasili. 
 

NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.97/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta neschvaľuje starostovi obce  preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky v počte 15 dní. 
 
Hlasovanie: Za schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky: 

Za:    0 
proti:    4 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  

    Juraj Siman, Juraj  Lukáš    
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní: 1 Otto Šuhaj 



K doplnenému bodu: Zrušenie Uznesenia 93/2018 a zrušenie Uznesenia 94/2018 z 
dňa 28.09.2018. 

 
 
Uznesenie č. 93/2018, 94/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 28.09.2018 
Starosta obce prečítal uznesenia č. 93/2018 a 94/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 
28.09.2018, ktoré sa týkalo odmien poslancom OZ a odmeny pre starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute ma výhradu k Uzneseniu č.93, 94, pretože tieto uznesenia 
boli v rozpore s predloženými a prejedávanými bodmi rokovania z dňa 28.09.2018. V programe 
zasadnutia chýbala informácia o schvaľovaní odmien poslancom obecného zastupiteľstva a starostu 
obce a nebolo to odsúhlasené ani v programe. 
Výhrada k Uzneseniu č. 93/2018  odmeny poslancom obce Muránska Huta boli schválené 
neprávoplatne z dôvodu, že poslanci dostali informáciu o dobrej finančnej situácií obce a neohrozí 
to ich rozpočet. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Muránskej Hute sa dobrovoľne vzdávajú 
odmeny 100€ v prospech obce. 
Výhrada k Uzneseniu č. 94/2018:  Hlavný kontrolór navrhol odmenu starostovi obce vo výške  1500€, 
ktorú  poslanci  obecného zastupiteľstva schválili v sume 1500 €, mesačne po 500€ , ktoré budú 
splatné v budúcnosti.  Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní, že obecný rozpočet to 
zvládne s rezervou, s čím nesúhlasia, čo aj spoločným prepočtom preukázali. V Uznesení č. 94/2018 
bolo uvedené navýšenie platu starostu obce  o 50% s účinnosťou od 01.09.2018 do konca volebného 
obdobia, čo je oveľa viac ako 1500€ a nesúhlasí to s tým, čo bolo na zastupiteľstve odsúhlasené. 
Táto skutočnosť ovplyvní aj výpočet sumy odstupného a navýši dovolenkový priemer za 
nevyčerpanú dovolenku. 
 

Hlavný kontrolór podal informáciu, že financie , ktoré obci chýbajú na vyplatenie miezd a odstupného 
môže obec  použiť aj z rezervného fondu obce, ktoré sa  postupne vrátia v priebehu roka 2019, s 
čím poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili, nakoľko poslanci majú zato, že Rezervný fond 
obce možno použiť len na kapitálové výdavky. Na bežné výdavky možno použiť rezervný fond len 
podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, a to v 
prípade, ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami. Okrem 
tohto prípadu rezervný fond obce nemožno použiť na bežné výdavky. 
 

 
NÁVRH UZNESENIA: Uznesenie č.98/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje zrušenie uznesení č.93/2018 a 
94/2018 obecného zastupiteľstva  z dňa 28.09.2018. 
  
  Hlasovanie:  Za zrušenie Uznesení 93/2018 a 94/2018 

Za:    4 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  
   Juraj Siman, Juraj  Lukáš 

proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní: 1 Otto Šuhaj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



K bodu 4:  Prezentácia a schválenie dotácie VÚC Banská Bystrica na rok 2019 na 
akciu Posilňovňa obce Muránska Huta a Výmena obecného mobiliáru v obci. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva  mali možnosť rozhodnúť pri  žiadosti o dotáciu z VUC určenú buď 
na  nákup posilňovacích strojov  do posilňovne, alebo na  nákup lavičiek v obci Muránska Huta a 
m.č. Predná Hora - spolufinancovanú z obce podielom 10%.  
Poslanci rozhodli o nákupe lavičiek, nakoľko v obci je väčšina obyvateľov obce  v dôchodkovom 
veku, čo im veľmi  pomôže pri presune po obci ako oddychový priestor. 
Zhodli sa na nákupe 10ks záhradných lavíc Kveta, ktoré sú kombináciou betónových nôh a 
smrekového dreva v hodnote 169,00€ /kus a záhradný stôl PARK v počte 2ks , ktorý je tiež 
kombináciou smrekového dreva a betónových nôh  v sume 193,00 € za kus. 
Lavičky budú umiestnené po obci, pri Rímskokatolíckom kostole v Muránskej Hute v počte 2 ks, 
na Obecnom cintoríne v Muránskej Hute, taktiež v počte 2ks. V miestnej časti Predná Hora 1x pri  
bytovke T20  a 1x v parku pri Turanských domoch časť detské ihrisko lavičky spolu so záhradným 
stolom v počte 2ks. Z dôvodu, aby boli tieto miesta čo najviac využívané, je potrebné zriadiť 
posedenie na občerstvenie a oddych.  Stanú sa obľúbeným miestom stretnutí obyvateľov obce za 
účelom komunikácie, pretože v posledných rokoch sa ľudia stretávajú minimálne, čo je na škodu. 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.99/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute schvaľuje podanie žiadosti na úrad Banskobystrického 
samosprávneho kraja na nákup lavičiek a stolov v Obcí Muránska Huta m.č. Predná Hora. 
 
 Hlasovanie: Za:    4 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  

   Juraj Siman,  Juraj Lukáš 
   proti:    0 
   zdržal sa:   0 

neprítomní pri hlasovaní: 1 Otto Šuhaj 
 

 
K bodu 5:  Rôzne 
 
Poslanec Marián Szentandrassi  upozornil na Zásady hospodárenia s majetkom obce Muránska 
Huta z roku 2010 konkrétne na Článok. 4 Nadobúdanie majetku obce, kde v bode 3. nadobúdanie 
vlastníctva hnuteľného majetku podlieha schváleniu starostu obce v súlade so schváleným 
rozpočtom do 3 000 € v jednej veci a v bode 4. nadobúdanie vlastníctva majetku nad 3 000 € v jednej 
veci schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
Kontrolóra obce poveril kontrolou všetkých nákupov nad 3 000 € či sú v súlade zo Zásadami 
hospodárenia s majetkom obce Muránska Huta. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č.100/2018 
 

Poslanci obce poverili kontrolóra obce o preverenie všetkých nákupov nad 3000€ v súlade zo 
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Muránska Huta. 
 
 Hlasovanie: Za:    4 Marián Szentandrassi, Bc. Matúš Chlebovič,  

   Juraj Siman,  Juraj Lukáš 
proti:    0 
zdržal sa:   0 
neprítomní pri hlasovaní: 1 Otto Šuhaj 

 

 
 
 
 
 



K bodu 7: Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
Zasadnutie OZ  bolo ukončené o 16:07 hod. 
 
 
V Muránskej Hute  30.11.2018 
 
 
Zapisovateľka: Janka Hrbálová    ............................................ 

Overovatelia:  Marián Szentandrasi    ............................................ 

Bc. Matúš Chlebovič    ............................................ 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

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

                                                                                                

     Ing. Róbert Ševčík 
 starosta obce 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


