
  

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 4.4.2019 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 3 

poslancov, z celkového počtu 5, takže  je  uznášania schopné. 

 

Za zapisovateľku starosta určil pani  Janku Hrbálovú. 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: František Gombaský , Juraj Lukáš  

 

 Starosta obce informoval o vzdaní sa mandátu poslanca Mariana Ďurčíka.  

Preveril súhlas kandidáta z najvyšším počtom hlasov vo voľbách zaujať miesto poslanca,  

ktoré prijal  Vladimír Sedlák.  

Starosta prečítal sľub poslanca a poslanec Vladimír Sedlák sľub potvrdil slovom sľubujem 

a potvrdil svoj sľub aj podpisom. Tým sa stal právoplatným členom poslaneckého zboru 

Muránskej Huty.  
 

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.: 21/2019 :  

Obecné zastupiteľstvo obce  Muránska Huta 

Schvaľuje  p r o g r a m  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

2. Sľub nového poslanca Vladimír Sedlák  

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. úprava rozpočtu o dotáciu  

5. schválenie opravy obecného úradu  

6. kontrola plnenia uznesení  

7. informácie pozitívnom zlepšení  zberu  komunálneho odpadu a separácie  

8. informácia o zamestnancoch obce – projekt  „Cesta na trh práce- 2“ – Opatrenie č. 2. 

9. informácia o zamestnancoch obce – projekt  „Praxou k zamestnaniu“ 

10. Informácia o vysporiadaní za pohrebné náklady: Peter Povazsay 

11. zmeny v zákone GDPR a nutnosť získania certifikátu pre poslancov  

12. diskusia 

13. návrh uznesení 

14. Záver            



                 
 

K bodu č.4. zmena rozpočtu o dotáciu a 5. úpravu obecného úradu  

Na základe žiadosti sme získali dotáciu z Ministerstva financií SR, :   uznesenia 58 zo dňa 

12.2. určenú na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 8000€ v kapitálových výdavkoch.  

 

Uznesenie č. 22/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

schvaľuje zmenu rozpočtu obce v príjmoch o 8000€  a  

schvaľuje použitie 8000€  na rekonštrukciu obecného úradu zriadenie archívu skladu 

kuchynky 2x,  obnovenie toalety na prízemí,  rozšírením skladu na materiál a priestor na zber 

papiera, bezpečné uzatvorenie  serverov kamerového systému a internetu kde je povinnosťou 

obce zamedziť prístup neoprávneným osobám. Úprava elektrickej siete a inštalácie s revíziou.   

Starosta vyzval poslancov za podnety a nápady k prestavbe OÚ a o  každú pomocnú aktivitu 

materiálnu či fyzickú.  

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 4 

          Za  4 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 
 

K bodu č. 6.  Kontrola plnenia uznesení č. 16. 17, 18, 19, 20  z obecného zastupiteľstva 

     zo dňa 22.02.2019. 

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.16. 17, 18, 19, 20 z obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02.2019: 
 

-  uznesenie č. 16/2019 splnené odovzdané všetky doklady právnikovi a kontrolórovi obce.  

- uznesenie č. 17/2019  starosta zatiaľ možnosť preplatenia telefónu  nevyužil a nevyužije 

pokiaľ bude obec stále v mínusových číslach.  

- uznesenie č. 18/2019 splnené - obec Muráň bola oslovená starosta dostal všetky podklady 

k pozemkom ktoré sú v zámere presunúť na kataster Muránska Huta mali nám dodať 

uznesenie no zatiaľ ho nemáme, starosta prerokoval túto problematiku aj s našim právnikom 

ktorý pripravuje podklady na ďalšie rokovania.  Starosta vyzval poslancov na prípravu pozitív 

na komunikáciu s  občanmi na prípravu úspešného referenda.  

-  uznesenie č. 19/2019 nesplnené – nedostali sme ponuku spolupráce od útulkov v okolí 

musíme to znovu osobne prerokovať:  riešia to legislatívne aby to vedeli vykonávať. 

Presúvame po schválení ich právomoci.   

-  uznesenie č. 20/2019 splnené – máme nového  hlavného kontrolóra obce ktorého sme 

poverili úlohami ohľadom nákupov nad 3000€ v rokoch 2016 – 2018  
 

 

K bodu č. 7.  informácie pozitívnom zlepšení  zberu  komunálneho odpadu a separácie 

Starosta skonštatoval, že obec vo väčšine zmenila prístup k triedeniu odpadu, ďakuje všetkým 

ktorý si uvedomili že je naozaj dôležité separovať hlavne pre naše životné prostredie a našu 

planétu ktorú  máme len jednu. V druhom rade aj na rozpočet obce, pokles komunálneho 

odpadu je viditeľný  a nárast separovaného odpadu  narastá. Ak by to malo tento smer možno 

by nebolo nutné upravovať poplatky za komunálny odpad ale to budeme vedieť v 7 mesiaci 

keď urobíme ďalší prepočet za 1. polrok, už teraz je viditeľný výsledok faktúra za január bola 



439€ za február 202€ a za marec 149€  čo ukazuje platbu za komunálny odpad vo výške 

23,75€  stojí to však nemalé úsilie našich zamestnancov,  ktorý za niektorých obyvateľov 

denne separujú ich odpad čím im bezplatne pomáhame. Smutné je že sa nedočkajú vďaky 

všade, skôr naopak stretávajú sa s nadávkami a inými útokmi a naschválmi čo je veľmi 

demotivujúce, lebo to naozaj robíme pre našich občanov a pre našu prírodu a priateľov 

prírody 

Náš obecný právnik dostal úlohu ako sa vysporiadať aj s touto situáciou, aby sme vedeli 

spoplatniť túto prácu tým občanom ktorý ignorujú separáciu,  aby  boli zvýhodnený tí občania 

ktorý si dajú prácu so separáciou za čo im ďakujeme.  

Starosta vyzval poslancov na ďalšie nápady k zlepšeniu separácie a znižovaní nákladov 

v prospech našich občanov a ochrany životného prostredia.  

 

K bodu č. 8, 9.  informácia o zamestnancoch obce – projekt  „Cesta na trh práce- 2“ – 

Opatrenie č. 2 .a 9. informácia o zamestnancoch obce – projekt  „Praxou 

k zamestnaniu“ 

 

Starosta prezentoval že sme zamestnali cez projekt „Cesta na trh práce- 2“ pána Mariana 

Ištvána, Róberta Bendulu a pána Miroslava Gulu a projekt „Praxou k zamestnaniu“ 

František Valaštek,  kde náklad na jedného zamestnanca je 950€ ročne čo tiež zaťaží náš 

mínusový rozpočte práve preto je dôležité,  aby boli zamestnanci  maximálne využitý 

a poslanci dostali úlohu kontrolovať ich prácu a navrhovať ich využitie na maximum, pre 

pozitívny prínos pre občanov a obec. Podali sme žiadosť aj na ďalšiu pracovnú silu cez 

dobrovoľnícku prácu kde sme zaradili pána Jozefa Žiaka  

Je na zváženie či prijímať ďalších ľudí aj keď potrebovali by sme pomôcť pri administratívnej 

práci aj pri týchto projektoch kde je nadmieru administratívy,  taktiež chýba osoba ktorá by 

pomohla pri zdravotne postihnutých ľuďoch a údržbe poriadku v obecných priestoroch.  

Starosta sa vyjadril že by zamestnal čo najviac ľudí z obce no rozpočet obce je obmedzený.  

Náročná úloha  je že pri vyplácaní mzdy dostaneme dohodnutú časť peňazí od úradu 

práce  až o mesiac a to je tiež nápor na cash flow  v čase keď nemáme financie. Práve preto 

apelujeme na našich zamestnancov že ich platíme z obecných financií preto sa svojim 

výkonom zodpovedajú občanom obce. Je pravda že ich prácu vidno a starosta im ďakuje za 

vykonanú prácu a maximálne využitie pracovného času v prospech obce.  

 

K bodu č. 10.  Informácia o vysporiadaní za pohrebné náklady: Peter Povazsay 

Starosta obce informoval poslancov o vyrovnaní všetkých nákladov ktoré obec investovala do 

pohrebných nákladov pána Petra Povazsaya za čo ďakujeme pozostalým ktorým sme 

odovzdali pozostatky nášho spoluobčana.  

 

K bodu č. 11.  zmeny v zákone GDPR a nutnosť získania certifikátu pre poslancov 

Starosta informoval poslancov o zmenách v zákone o ochrane osobných údajov kde aj 

poslanci budú musieť získať certifikát a na jeho získanie je nutné absolvovať školenie 

a náročný test.  

 

O 15:30 prišiel poslanec Matúš Chlebovič  

 

K bodu č. 12.  Diskusia 

1, Starosta podal informáciu o požiadaní dotácie Ministerstva financii na opravu cesty na 

Prednej Hore  

2, Informácia o poplatkoch za komunálny odpad výmer za odpad bude počítaný podľa VZN 

ak nie je majiteľ obyvateľom obce počíta sa výmer na každého majiteľa nehnuteľnosti.  



 

3, Informácia o verejnom osvetlení na Prednej Hore prišla zatiaľ jedna ponuka požiadame 

ďalších dodávateľov o zaslanie ponúk aby sme to mohli realizovať 7-8 mesiaci   

 

4, starosta informoval že do konca 6 mesiaca máme k dispozícii financie na opravu cesty 

v obci Muránska Huta preto prebiehajú jednania s firmou Eurovia, a. s.  Stále to odkladajú 

z dôvodu že im minulý rok bolo sľúbené navýšenie ceny  10 000€,  ktoré žiaľ dať nemôžeme 

lebo by sme porušili zmluvu a ďalšia vec že ich nemáme. Prebiehajú stále rokovania 

a hľadanie riešenia aby sme do konca 6 mesiaca ukončili stavbu cesty v Muránskej Hute.  9.4. 

2019 prídu riaditelia z Eurovie, a.s. aby sa prešli stavenisko a skúsime nájsť riešenie.  

 

5, poslanec Zdenko Zajac predniesol otázku ohľadom vatry a spolupráce obce na podujatí 

starosta vyjadril súhlas,  je rád že sa ľudia stretnú a prisľúbil finančnú podporu z obce, ale 

organizácia musí ostať na dobrovoľníkoch.  Obec môže dodať konáre ktoré má z upratovania 

obecných priestorov. Požiadal usporiadateľov aby o robili zo súhlasom vlastníkov a nedávali 

do vatry pneumatiky ktoré pri spaľovaní poškodzujú životné prostredie a ostávajú po nich 

drôty ktoré sú nebezpečné pre ľudí a zvieratá.  

 

6, Pri kontrole obce sme zistili nutnosť úpravy VZN č. 14/2015  o miestnych daniach  

 poplatkoch čl. 7. Daň za užívanie verejného priestranstva.  

Cieľ je v prvom rade dodržať bezpečnosť našich občanov, takže materiál nemôže byť na 

miestach kde by bola ochrana zdravia ohrozená a taktiež uloženie materiálu musí byť také aby 

neohrozilo zdravie a život občanov. Za svoje pozemky  je stále zodpovedná obec,  stále je to 

jej majetok aj keď ho prenajme,  návrh  starostu je pre tento prípad obec poistiť úhrada 

poistného bude z poplatkov za prenájom plochy kde bude nutné v budúcom roku toto 

poistenie zohľadniť pri nastavovaní sadzby. Starosta vyzval poslancov na návrh sadzby na rok 

2020.  

Druhý dôležitý parameter na povolenie uskladnenia na obecnom priestore je estetický dôvod 

našou snahou je obec zveľaďovať a skrášľovať, ak materiál pôsobí   neprospech tohto 

parametra nedovolíme použitie tohto priestoru. 

Vo VZN je vznik daňovej povinnosti dňom začatia užívania je dôležité uviesť presný 

mechanizmus platenia: nahlásenie- schválenie- výpočet - vyrubenie dane - platba,  túto 

povinnosť kontrolovať a pripomenúť na obecnej tabuli povinnosť občanov požiadať 

o povolenie použiť tieto priestory a uhradiť príslušný poplatok za obdobie ktoré požaduje 

využívať a aj ktoré doteraz využíval.  Zastupiteľstvo odporúča vyberať daň mesačne. Starosta 

pripraví pravidlá na bezpečné uloženie materiálu. 

 

7, Juraj Lukáš pripomenul že výber smetia pred bytovkami je na pozemku ktorý patrí 

súkromnej firme kde starosta dostal úlohu otvoriť jednanie s pánom Balážim na odkúpenie 

pozemku.  

 

8, Informácia o úrazovom  poistení zamestnancov obce v Komunálnej poisťovni.  

 

9, informácia o využívaní priestorov fary na skladovanie materiálov obce, starosta navrhol 

využiť priestor na detské ihrisko,  starosta dostal úlohu otvoriť jednanie s farský úradom.  

 

10,  Starosta otvoril tému nákupu budovy bývalej krčmy a potravín ktorá dlhodobo zhoršuje 

vzhľad obce po jednaní s majiteľom sme dospeli ku kompromisu o platbe a cene  za budovu 

kde je možné to riešiť rozložením na viac rokov čo by znamenalo výhodu že sme majiteľom 

hneď a dokážeme následne čerpať eurofondy na opravu údržbu a prácu v tomto objekte na čo 



už dotácie sú na rozdiel dotácie nákupu. Právnik požiadal o znalecký posudok aby sme to 

mohli dať do rokovania obecného zastupiteľstva pravdepodobne v 6 mesiaci 2019, Starosta 

navrhol vyhlásiť aj verejnú zbierku na nákup tejto budovy   

 

11, Informácia o partnerstvo MPCH a Mikroregión Muránska planina  

V MPCH bude vyhlásený Grant kde je možné získať maximálne 700€  plánujeme podať 

projekt na opravu lavíc na Prednej Hore a Muránskej Hute.  

 

12, informácia o pripravenosti na Eurovoľby znovu by sme išli ako na prezidentských 

voľbách podávaním zápisnice elektronickou formou čo šetrí čas v Rimavskej Sobote kde sa 

odovzdáva  

 

13. Po odstúpení p. Durčíka z poslaneckého zboru odstupuje aj ako predseda  komisie pre 

zlepšenie vzhľadu obce preto musí zasadnúť komisia aby si určila svojho predsedu a začať 

plniť svoju úlohu. Zodpovedný za stretnutie sú všetci členovia  

 

K bodu č. 20.  Záver            

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:55 hod. 

 

Zápisnicu vyhotovil zapisovateľ/ka:     Janka Hrbálová   .................................  

                                                                                 

Overovatelia:        1/  Juraj Lukáš      ................................. 

        

                               2/  František Gombasky    ................................. 

    

 

starosta obce:   Marian Szentandrássi               .................................. 

       

 

 

 

P r í l o h y   
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 04.04.2019 v 

Muránskej Hute: 

1./  Prezenčná listina zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného 

dňa 04.04.2019 v Muránskej Hute,  


