
  

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 11.6.2019 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 16:00 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 5 

poslancov, z celkového počtu 5, takže  je  uznášania schopné. Privítal hostí a skonštatoval že 

je to veľmi dobré a pre vedenie obce povzbudzujúce,  ak majú o zasadnutie občania záujem 

a zúčastňujú sa ho,  skonštatoval že zasadnutia sú verejne.  

 

Za zapisovateľku starosta určil pani  Janku Hrbálovú. 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Matúš Chlebovič, Zdenko Zajac  

 

   
 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.  S návrhom na doplnenie bodov:  

-  schválenia záverečného účtu a správu HK,  ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli a obecnej 

webovej stránke:  www.muránskahuta.sk  
 

O programe rokovanie dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za   5 

                   Proti  0 

                                     Zdržali sa 0 

Uznesenie č.: 23/2019 :  

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. Schválenie programu zasadnutia OZ 

Doplnený bod . schválenie záverečného účtu obce a správu HK k ZU  

3. úprava rozpočtu o dotáciu 10100€  

4. schválenie použitia financií na opravu časti cesty Predná Hora  

5. schválenie zásad o protispoločenskej činnosti 

6. schválenie žiadosti na VUC o prevode majetku pri autobusovej  zástavke 

Predná Hora  

7. prerokovanie nákupu budovy bývalých potravín  

8.  prerokovanie ponúk na verejne osvetlenie  

9. Informácia o akcii deň detí  

10. informácia o úspešnom získaní financií zo žiadosti z VUC z 11.2018 

11. informácia o úspešnom Grante u MPCH na opravu lavičiek v obci 

a prezentácia podmienok  

http://www.muránskahuta.sk/


12. informácia zo snemu ZMOS  

13. informácia z výjazdového rokovania BBSK  

14. prezentácia otvorených výziev z MPCH  

15. informácie od hlavného kontrolóra a schválenie Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Muránska Huta na II. polrok 2019 

16. diskusia  

17. návrh uznesení 

18. Záver                                                               

 

                 
 

K doplnenému bodu schválenie záverečného účtu obce:  

 

Záverečný účet  bol zverejnený dňa 22.5.2019 na pripomienkovanie kde v stanovenom 

termíne túto možnosť nevyužil žiadny z obyvateľov obce preto bol znovu prečítaný 

v hlavných bodoch a predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Starosta 

skonštatoval že obec stále dobieha schodok z roku 2018.   

Starosta prečítal stanovisko Hlavného kontroléra obce k záverečnému účtu. Odporúča 

schváliť záverečný účet obce bez výhrad,   

OZ skonštatovalo že rok 2018 sme účtovne uzavreli mínusovým kontom a to -14 330,98€    

 

Uznesenie č. 24/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    
1. OZ schvaľuje záverečné hospodárenie obce Muránska Huta za rok 2018 bez výhrad. OZ 

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

a z finančných operácií obce 6 883,64€. 

2. OZ berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce za  rok 2018 vo výške -14 

330,98€. 

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

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

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

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.   

 

Uznesenie č. 25/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

schvaľuje zmenu rozpočtu obce v príjmoch o 10 100€,  

schvaľuje použitie 10% z vlastných zdrojov na rekonštrukciu cesty suma 1 010€,  

schvaľuje použitie 10 100€  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  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

 

K bodu č. 5. schválenie zásad o protispoločenskej činnosti  kde zmena zákona posunula 

hranicu počtu zamestnancov z 50 na 5 zamestnancov takže Obec Muránska Huta sa zaradila 

do povinnosti mať túto smernicu.  

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  

 

Uznesenie č. 26/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta    

 

Schvaľuje: smernicu o vnútornom systéme  preverovania oznámení o protispoločenskej 

činnosti platnú pre zamestnávateľa – obec Muránska Huta 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 
 

 

 
 

K bodu č. 7.  prerokovanie nákupu budovy bývalých potravín  

 

Starosta odprezentoval možnosť nákupu budovy bývalých potravín a pohostinstva 

skonštatoval že táto budova je ako vstupná brána do obce a v aktuálnom stave to nie je veľmi 

dobrá vizitka. Ak  majiteľ získa financie dokázal by opraviť aj školu čo bude zase pre obec 

benefit . Taktiež fungovanie obce bez inej aktivity bude fungovať ako doteraz z ruky do úst,  

ale vývoj a rozmach z toho nebude je pravda že je to tak jednoduchšie no nie veľmi 

perspektívne pre dlhodobý život v obci a hlavne na prilákanie mladých rodín do obce, lebo  

v nich je perspektíva  a bohatstvo obce.  

Prezentoval že stále je možné získať dotácie na prestavbu kde zámer je vybudovať pamätnú 

izbu z bývalého pohostinstva a informačné centrum,  ostatné priestory sú otvorené ale určite 

chýba priestor na prevádzku občerstvenia a predaj vlastných prezentačných materiálov ktoré 

sa môžu vyrábať v ostatných priestoroch no to všetko sa dá prevádzkovať,  až keď bude obec 

vlastníkom skôr nie.  

Prezentoval možnosti nákupu na splátky a sumu na znaleckom posudku v sume 226 000€  

z roku 2011 kde sa od tej doby veľa nezmenilo skôr naopak cena nehnuteľnosti rastie.  

Navrhol maximálnu hranicu na nákup 35 000€ a splatnú do konca roka 2020 v roku 2019 

vyplatiť 8000€ pri podpise zmluvy  kde sa prevedie vlastnícke právo na obec a 4000 do konca 

roka 2019  



Starosta navrhol  obecnému zastupiteľstvu zriadiť dobrovoľnú finančnú zbierku na nákup 

budovy aby sme mohli do tohto obci prospešného projektu zapojiť každého občana obce aj 

všetkých rodákov a priaznivcov Obce Muránska Huta a zbierku historických predmetov obce 

ktoré budú použité v pamätnej izbe aj fotografie a predmety súvisiace s históriou obce pre 

zachovanie vzácnej pamiatky pre budúce pokolenia Muránskej Huty .   

 

Uznesenie č. 27/2019  

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 

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 6.  schválenie žiadosti na VUC o prevode majetku pri autobusovej  zástavke 

Predná Hora 

OZ doporučuje vypracovať  žiadosti na VUC, pozemkový fond a Štátne lesy SR  o prevod 

majetku VUC pri autobusovej zástavke kde sú staré lipy a pomník, priestor na strane horárne 

od Štátnych lesov na vybudovanie autobusovej zástavky, priestor na opačnej strane tiež na 

vybudovanie autobusovej zástavky od pozemkového fondu.  

 

K bodu č. 8, prerokovanie ponúk na verejne osvetlenie:  

 

Ponúk na osvetlenie prišlo málo preto starosta požiadal poslancov na oslovenie čo najviac 

firiem na predloženie ponúk termín do konca  júla 2019 na Prednú Horu bol prerokovaný  aj 

verejný rozhlas kde v dotácii je verejne osvetlenie a verejný rozhlas kde OZ skonštatovalo že 

verejný rozhlas je neúčinný a neodporúča ho riešiť radšej investovať financie do kvalitnejších 

svetiel.  

 

K bodu č. 9, Informácia o akcii deň detí 

 

Dňa 2.6.2019 (nedeľa) sme za pomoci dobrovoľníkov zorganizovali deň detí ktorý sa podľa 

reakcií deti stretol s potešením od detí preto odporúčame  túto akciu opakovať aj budúci rok  

Starosta poďakoval všetkým dobrovoľníkom a rodičom za  pomocnú ruku pri hrách s deťmi, 

Stále budú vítane všetky deti ktoré majú niečo spoločné s Muránskou Hutou a Prednou Horou  

OZ rokovalo o okrúhlych narodeninách našich občanov kde budeme hľadať mechanizmus na 

poprianie zdravia a šťastia oslávencovi  



 

K bodu č. 10.  informácia o úspešnom získaní financií zo žiadosti z VUC z 11.2018 

Starosta obce informoval poslancov o úspešnej žiadosti napísanej v 11.2018 na nákup lavičiek 

a stolov v sume 1596€ kde sme pri 2  stoloch a 10 laviciach žiadali podporu 1500€,   dostali 

sme podporu 1200€ od VUC nakúpime 1x stôl a 7x lavica kde dodržíme minimálne 10% 

spolufinancovanie lebo do obstarávacej cene bolo potrebné započítať 220€ dopravu.  

 

Uznesenie č. 28/2019  

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 .  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 11.  informácia o úspešnom Grante u MPCH na opravu lavičiek v obci 

a prezentácia podmienok 

 

Starosta informoval poslancov o členstve v MAS MPČH kde bol vyhlásený Grant a mohol sa 

v krátkom čase zúčastniť každý člen,  za obec podal projekt starosta s názvom nadýchnime sa 

zdravia zameraný je na našu obrovskú devízu a to je čistý vzduch kde by sme mohli v každom 

kúte našej obce zriadiť klimatické kúpele, tak prečo sa nepredať aj týmto smerom a všade po 

obci sú rozpadnuté lavičky ktoré môžu slúžiť na relax na čerstvom vzduchu. Grant má však 

jednu  krásnu podmienku a to účasť dobrovoľníkov preto to má ďalší veľmi významný prínos 

že dokážeme ľudí spojiť pri práci v prospech obce bez nároku na odmenu. Z Grantov ktoré 

boli hodnotené cca 14 sme ako obec skončili na 2 mieste a dostaneme 700€ na materiál 

potrebný na opravu lavíc.  Termín máme určený na júl august kde vyzveme dobrovoľníkov na 

pomoc.  

 

K bodu č. 12. informácia zo snemu ZMOS  

Starosta sa zúčastnil snemu ZMOS v Bratislave odprezentoval základné informácie 

a upozornil že materiály zo snemu sú k dispozícii v kancelárii starostu.  

 

K bodu č. 13. informácia z výjazdového rokovania BBSK  

Na stretnutí s predstaviteľmi VUC v Revúcej sme dostali informácie o našom regióne 

pozitívne hlavne na podporu obcí a príprava opravy cesty Tisovec a Červená Skala.  

 

K bodu č. 14. prezentácia otvorených výziev z MPČH:  

 

Cez MAP MPČH je možnosť zapojiť sa  do výziev: 

 



Výzva MAS_021/7.2/2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie   

  

Výzva MAS_021/7.5/1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie   

 

Ak by sme stihli previesť budovu do uzávierky výzvy to je do 30.9.2019 ale to už by mal byť 

urobený aj projekt ktorý tiež nedokážeme spracovať za týždeň.  

 

 

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  .  

 

Uznesenie č. 29/2019  

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.  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

K bodu č. 16. diskusia  

 

a, Prestavba Obecného úradu prebieha postupne snažíme sa hľadať čo najlacnejšie materiály 

a práce vykonávame svojpomocne čo pomáha uhrádzanie miezd. Starosta prezentoval nutnosť 

zaasfaltovať a dať nepriepustný poklop na septik Obecného úradu. Vznikol nám nový archív 

na OU čo chráni naše dokumenty lebo pôvodný vlhol a bol mimo OU.  

 

K bodu č. 16. diskusia  

b, Infotmácia o riešení požiadavky na zmenu dopravy v križovatke Predná Hora ktorá je 

neprehľadná a nebezpečná nutnosť presunúť zástavky mimo križovatky a zriadiť prechod pre 

chodcov. Obmedziť rýchlosť z oboch strán. V Muránskej Hute taktiež obmedziť rýchlosť, ale 

aj pri vjazde do obce kde bude nutné obmedziť aj prípustnú váhu prejazd obcou, Informácie 

o priebehu rekonštrukcie cesty o nutnosti výmeny žľabov na ceste ku kostolu, výmena 

obrubníkov pri obecnom úrade.  

 

K bodu č. 16. diskusia  

c, rozšírenie objednávky oprava cesty   

Na odporučenie stavebného inžiniera spevniť aj časť cca 15m ku cintorínu z dôvodu ochrany 

nepodmývania projektovaného asfaltu čo bude cena cca 600€ a taktiež spevnenie vrchnej 

vrstvy septiku Obecného úradu a z dôvodu zvýšenia profilu cesty kde by dochádzalo 

k naplneniu septiku dažďovou vodou v predbežnej sume 850€  

 

Uznesenie č. 30/2019  

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 dažďovej 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.  

. 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 5 

          Za  5 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

K bodu č. 16. diskusia  

 

d, schválenie preplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Ševčíkovi   

Obci bola doručená žiadosť ktorú starosta prečítal o preplatenie dovolenky bývalému 

starostovi p. Ševčíkovi v počte 15 dní, ohľadom preplatenia dovolenky OZ už raz rokovalo  

kde OZ rozhodlo,  že nevyčerpaná dovolenka sa preplácať nebude.  Ale keďže o tom 

rozhoduje OZ starosta dal o žiadosti znovu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 31/2019  

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. 

 

Výsledky hlasovania za preplatenie nevyčerpanej dovolenky : 

  Prítomní 5 

          Za  0 

          Proti  5 

          Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 16. diskusia  

d, informácia o prerobení podružného merania pre časť kde sú v prenájme potraviny aby sme 

vedeli reálnu spotrebu a robili spravodlivé vyúčtovanie.   

 

 

 

K bodu č. 16. diskusia  

e,  plnenie VZN č. 14/2015 Starosta prečítal platné VZN a skonštatoval že povinnosť občanov 

je zanedbávaná a neplní sa čo je porušenie VZN  

porušuje sa miesto spôsob a výber dane, 

Starosta prečítal zápisnicu zo 4.4.2019 - upozornil že v prvom rade je bezpečnosť a Obec je 

zodpovedná za svoj pozemok taktiež estetický dôvod a výber dane  



 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta   vyzýva občanov dodržiavať   mechanizmus – 

nahlásenie – schválenie - výpočet - vyrubenie dane - platba,  túto povinnosť kontrolovať 

a pripomenúť na obecnej tabuli, Vyzvať všetkých užívateľov podať spätne daňové priznanie 

na obecnom úrade do 15.8.2019.  povinnosť občanov požiadať o povolenie použiť tieto 

priestory a uhradiť príslušný poplatok za obdobie ktoré požaduje využívať a aj ktoré 

doteraz využíval.  Zastupiteľstvo odporúča kontrolovať  daň mesačne. Zastupiteľstvo 

jednohlasne podporuje dodržiavanie VZN 14/2015 a stanovených pravidiel odôvodnených 

v zápisnici z 4.4.2019  

 

Text zo zápisnice zo dňa 4.4.2019  

 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. 

 

K bodu č. 16. diskusia  

f,   Starosta skonštatoval že separácia odpadu funguje na 60% ostatné do triedia  naši 

zamestnanci čo je na škodu lebo nie všetko sa dá odseparovať  keď je to už pomiešané 

a špinavé  preto vyzýva poslancov a občanov obce aby dávali pozor pri každom smetnom koši 

už doma lebo tam  začína cesta k úspechu lepšieho pomeru separácie a nižším platbám v roku 

2020 a taktiež dôležitej ochrane životného prostredia. Starosta spracuje ďalší list obyvateľom 

a návštevníkom obce.  

 

K bodu č. 17. návrh uznesení 

 

Uznesenia boli prezentované a schvaľované  pri každom hlasovaní sú bez výhrad. 

 

K bodu č. 18. záver  

 

Starosta poďakoval za aktívnu účasť poslancom aj hosťom,  pripomenul že v krátkej dobe sa 

stretneme na OZ ohľadom schvaľovania zmluvy a vyhlásenia dobrovoľnej zbierky  

 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 19:19 hod. 

 

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



                                                                                 

Overovatelia:        1/  Zdenko Zajac     ................................. 

        

                               2/  Bc. Matúš Chlebovič    ................................. 

    

 

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 11.06.2019 v Muránskej Hute,  


