Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obec Muránska Huta, konaného dňa 21.12.2018 o 15.00 hod.
______________________________________________________________
Prítomní:

doterajší starosta obce:
novozvolený starosta obce:
poslanci obecného zastupiteľstva:

Ďalší prítomní:

Verejnosť:

kontrolór obce:
zamestnanec obce:
Predseda volebnej komisie:

Ing. Róbert Ševčík,
Marián Szentandrassi
Marián Ďurčík
František Gombaský
Bc. Matúš Chlebovič
Juraj Lukáš
Zdenko Zajac
Ing. Ján Piatko
Janka Hrbálová
Anna Zajačková
Mgr. Andrea Levešová
Milan Buksa

PROGRAM:
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2. Výsledky volieb a zloženie sľubu starostu a poslancov
a, Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení pre novozvoleného starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva
b, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov
zastupiteľstva obce
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Vystúpenie starostu obce
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať
a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom
zriadení
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Na začiatku rokovania starosta obce, Ing. Róbert Ševčík, privítal všetkých prítomných na
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 2: výsledky volieb a zloženie sľubu starostu a poslancov
a, Predseda volebnej komisie, p. Anna Zajačková, poverila prezentovaním výsledkov
komunálnych volieb doterajšieho starostu obce, Ing. Ševčíka, ktorý prečítal výsledky
volieb starostu a obecného zastupiteľstva.
b, Novozvolený starosta obce Muránska Huta, Marian Szentandrassi, zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva - Marian Ďurčík, František Gombaský,
Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Zdenko Zajac, zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
Marian Ďurčík vyhlásil, že mandát poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu.
K bodu 3: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ:
Janka Hrbálová
Overovatelia zápisnice: Marián Ďurčík, Juraj Lukáš

K bodu 4: Vystúpenie novozvoleného starostu
Poďakoval za prácu doterajšiemu starostovi, poslancom z minulého volebného obdobia.
Nezabudol ani na občanov obce a poďakoval za účasť vo voľbách.
K bodu 5: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 1/2018
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:

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

K bodu 6: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: Juraj Lukáš
Podľa § 13b z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta berie na vedomie Oznámenie starostu o
poverení poslanca zastupovaním starostu: Juraj Lukáš Podľa § 13b z. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. .
Pravidlom v obci je menovať za zástupcu poslanca s najvyšším počtom hlasov vo voľbách
do obecného zastupiteľstva.
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta
berie na vedomie
oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu: Juraj Lukáš
Podľa § 13b z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
K bodu 7: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený
zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona
o obecnom zriadení
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
OZ). Poverený poslanec je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh starostu obce z dôvodu druhého najvyššieho počtu hlasov bol Bc. Matúš Chlebovič
a vyzval poslancov na ďalšie návrhy kandidátov. Ďalšie návrhy neboli podané.
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, od. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
poveruje
poslanca Bc. Matúša Chleboviča zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, od. 3 tretia veta, ods5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie:
za:

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

K bodu 8a,: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie podľa zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
Starosta prečítal náplň práce komisie a návrh na členov podľa zákona - dodržal pomer
nezávislých a straníckych poslancov:
Predseda: Marian Ďurčík
Členovia: Juraj Lukáš, Zdenko Zajac
Starosta vyzval poslancov na ďalšie návrhy kandidátov – bez ďalších návrhov.
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 4/2018
K návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
A, zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
B, volí
a. Predsedu komisie:
b. Členov komisie:

Mariana Ďurčíka
Juraja Lukáša, Zdenka Zajaca

Hlasovanie:
za:

5 Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Marian
Ďurčík, Zdenko Zajac, František Gombaský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8b,: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a riešenie sťažností.
a. Návrh na členov: predseda: Zdenko Zajac , členovia František Gombaský,
a návrh členov mimo poslaneckého zboru: Alžbeta Sedláková, Mgr. Iveta
Snitková
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 5/2018
K návrhu na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a riešenie sťažností
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
A, zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu a riešenie sťažností

B, určuje
náplň práce komisie - dbať na ochranu verejného záujmu, zlepšenie medziľudských
vzťahov a riešenie drobných sťažností občanov obce.
C, volí
b. Predsedu komisie:
c. Členov komisie:
zboru:

Zdenka Zajaca
František Gombaský a návrh členov mimo poslaneckého
Alžbeta Sedláková, Mgr. Iveta Snitková

Hlasovanie:
za:

5 Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Marian
Ďurčík, Zdenko Zajac, František Gombaský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8c: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládeže a športu
Návrh na členov: predseda: Bc. Matúš Chlebovič , členovia Mgr. Andrea Levešová
Danka Spišáková, Zuzana Spišáková
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 6/2018
K návrhu na zriadenie komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládeže a športu
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
A, zriaďuje
Komisiu pre kultúru, vzdelávanie, mládeže a športu a voľba jej členov
B, určuje
Náplň práce komisie. Podpora - organizácia kultúrnych a športových podujatí.
C, volí
a. Predsedu komisie:
b. Členov komisie:

Bc. Matuš Chlebovič
Mgr. Andrea Levešová, Danka Spišáková, Zuzana
Spišáková

Hlasovanie:
za:

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

K bodu 8d: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie Životného prostredia, výstavby a územného plánovania a vzhľadu
obce
Návrh na členov: predseda: Marian Durčík, členovia František Gombaský a návrh členov
mimo poslaneckého zboru: Mgr. Andrea Levešová, Jarolav Spišák, Juraj Siman ml.,
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 7/2018
K návrhu na zriadenie komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania
a vzhľadu obce
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
A, zriaďuje
Komisiu životného prostredia, výstavby a územného plánovania a vzhľadu obce
B, určuje
Náplň práce komisie: Zlepšenie a ochrana životného prostredia v obci a blízkom
okolí, návrhy k výstavbe v obci komentáre k územnému plánovaniu obce. Zlepšenie
vzhľadu obce, zveľaďovanie zelene, kvetov v obci.
C, volí
Predsedu komisie:
Členov komisie:
zboru:

Mariana Ďurčíka
František Gombaský a návrh členov mimo poslaneckého
Mgr. Andrea Levešová, Jaroslav Spišák, Juraj Siman ml. .

Hlasovanie:
za:

5 Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Marian
Ďurčík, Zdenko Zajac, František Gombaský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Starosta zhrnul funkcie komisií:
a/ poradnú:
- vypracúvajú stanoviská k návrhom materiálom, ako podklad pre rozhodovanie OZ,
- spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.
b/ iniciatívnu
- vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia
- spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.
c/ kontrolnú
- kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
- kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení
- upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne
prispievajú k ich odstráneniu a pod.
Komisie sú: fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich "môže" zriadiť, a to ako:
- stále, tie pôsobia počas celého volebného obdobia
- dočasné, tie môžu byť vytvorené pre vyriešenie konkrétnej úlohy, ktorá nemá trvalý

charakter a môže zriadiť komisie napr. pre oblasť.
K bodu 9 : Určenie platu starostu
Určenie platu starostu obce Podľa §11 ods. 4 písm. i) z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1.
Priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2017 je 954 €.
Koeficient v hranici do 500 obyvateľov je 1,65-násobok priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve.
Starosta vykonáva svoju funkciu na skrátený úväzok na 80%.
Výpočet: 954 x 1,65 = 1 575 / 80% =1 260€/ mesiac
NÁVRH NA UZNESENIE: Uznesenie č. 8 /2018
K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce Podľa §11 ods. 4 písm. i) z. č. 369/1990
Zb.
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu,
Mariana Szentandrássiho, vo výške súčinu aktuálneho priemerného platu v národnom
hospodárstve a koeficientu 1,65 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Upravený pre
čiastočný úväzok 80% aktuálne na 1 260€.
Hlasovanie:
za:

5 Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Marian
Ďurčík, Zdenko Zajac, František Gombaský
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10: Rôzne
a, Informácia o neschválenom rozpočte a povinnosti zverejniť ho na 15 dní a následne ho
schvaľovať na zasadaní, ktoré sa bude konať 2. týždeň v januári 2019 (7-11.1.2019).
b, Osloviť navrhnutých členov komisií, mimo poslaneckého zboru, za účelom súhlasu
členstva v komisiách. Prehodnotenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií do
budúceho zasadania – január 2019. Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené
schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona
o obecnom zriadení bez prijatia zásad odmeňovania poslancov nie je možné od 1.4.2010
poskytovať poslancom odmeny.
Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä:
- vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, podľa zásad odmeňovania
poslancov
- najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa

príslušnej platovej skupiny (toto platí od 1.4.2018).
- Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, ako aj členovi výboru mestskej časti, ktorý nie je
poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac vo výške jednej polovice
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (§ 15 ods. 4).
K bodu 11: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:30 hod.
V Muránskej Hute 21.12. 2018
Zapisovateľ:

Janka Hrbálová

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

Overovatelia:

Marian Ďurčík

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

Juraj Lukáš

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

..............................................
Marian Szentandrassi
starosta obce

