
Uznesenie č. 32/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta, 

zo dňa 17.07.2019 

 
K bodu č. 2.  Schválenie programu  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  

  

1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. schválenie  nákupu budovy bývalých potravín č. 109 

4.  Schválenie dobrovoľnej  zbierky na nákup budovy  sup.č. 109 pre 

„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“ 

5. Rôzne 

6. návrh uznesení 

7. Záver                                                               

 
Hlasovanie:    

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

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -   

 

 

                                                                                                         

          Marián Szentandrassi  

            starosta obce 

 

Muránska Huta, 17.07.2019 



Uznesenie č. 33/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta, 

zo dňa 17.07.2019 

 
K bodu č. 3.  schválenie  nákupu budovy . č 109 (bývalých potravín)  

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Schvaľuje  

Nákup nehnuteľného majetku nehnuteľností zapísaných na LV č. 224, ktorý je vedený 

Okresným úradom Revúca, pre kat. územie Muránska Huta , okres Revúca, obec Muránska 

Huta  a to  

 pozemok - parcela registra “C“ parcelné číslo 468 - výmera 959 m2 - zastavaná plocha 

a nádvorie, budova súpisné číslo 109 , postavená na parcele registra “C“ parcelné číslo 468 od 

bezpodielových spoluvlastníkov majiteľov:  pána Tomáša  Kajla, nar. 28.03.1968  a pani 

Renáty  Kajlovej rodenej Ráczovej, nar. 24.01.1972, obaja  bytom Košice PSČ  04001 Cesta 

pod Hradovou 788/32 
 

 Za kúpnu cenu ktorá bola ustálená na základe dohody účastníkov zmluvy  na sume 32 000 

EUR . ( slovom tridsaťdva tisíc eur ) kupujúci zaplatí kúpnu cenu na účet predávajúceho 

v splátkach takto: 12 000€ v roku 2019: t.j.  8 000€ po podpise zmluvy,    4 000€ do konca 

roka 2019  ostávajúcich  20 000€ do konca roka  2020 podľa  splátkového kalendára 4x 

splátky po 5 000€  v štvrťročných splátkach ( do 31.3.2020,do 30.6.2020, 30.9.2020 a do 

31.12.2020). 

Poveruje 
 

Starostu obce na podpis  kúpnej zmluvy s pánom  Tomášom  Kajlom a pani Renátou  

Kajlovou podľa schválenej kúpnej ceny:  32 000 EUR . ( slovom tridsaťdva tisíc eur ) 

a splátok : 12 000€ v roku 2019: t.j.  8 000€ po podpise zmluvy ,  4 000€ do konca roka 2019  

ostávajúcich  20 000€ do konca roka  2020 podľa  splátkového kalendára 4x splátky po 5 

000€  v štvrťročných splátkach ( do 31.3.2020,do 30.6.2020, 30.9.2020 a do 31.12.2020). 

Hlasovanie:    

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

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -   

 

 

                                                                                                                  Marián Szentandrassi  

              starosta obce 

Muránska Huta, 17.07.2019 



Uznesenie č. 34/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Muránska Huta, 

zo dňa 17.07.2019 

 

 

K bodu 4-  Schválenie dobrovoľnej  zbierky na nákup budovy  sup.č. 109 pre  

 „Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa  § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

  

dobrovoľnú zbierku na nákup budovy súpisne číslo 109, v obci Muránska Huta, okres Revúca  

pre  

„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“ 

 

vyhlasuje  

 

dobrovoľnú zbierku s názvom  

„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“ 

 

Ustanovuje  

podmienky dobrovoľnej  zbierky: 

 

- subjektu na pomoc, ktorému sa zbierka organizuje: 

Obec Muránska Huta – „Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce 

Muránska Huta“ 

usporiadateľ zbierky: Obec Muránska Huta Muránska Huta č.2 049 01 Muránska 

Huta,  IČO: 00328 553 DIČ: 20274561992020724739 

účel zbierky: Financovanie nákupu budovy na zriadenie pamätnej izby  č.d.109 - 

nehnuteľností zapísaných na LV č. 224 

- spôsob vykonania dobrovoľnej zbierky: 

o Zaslaním finančných prostriedkov na účet Obce  Muránska Huta  vedený 

v SLSP a. s Revúca., číslo IBAN:  SK92 0900 0000 0051 4290 6628 

o V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Muránskej Hute do pokladne Obce 

s označením ,,Dobrovoľná zbierka“,  počas úradných hodín. 

o Darovaním  predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok: Obecný 

úrad Muránska Huta s označením  ,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných 

hodín.  

o zbierka predmetov súvisiacich s históriou obce na použitie  do pamätnej izby: 

Obecný úrad Muránska Huta s označením  ,,Dobrovoľná zbierka pamätná 

izba“ počas úradných hodín.  

- čas konania zbierky: 17.7.2019 – 31.12.2020 doba splatnosti podľa kúpnej zmluvy 

- miesto konania zbierky: Obec Muránska Huta  



- osoby zodpovedné za konanie zbierky: starosta Obce Muránska Huta Marian 

Szentandrássi  

- spôsob akým sa vyúčtuje zbierka a termín vyúčtovania:  k 31.12.2019 

a 31.12.2020    

- osoba ktorá vyúčtuje zbierku: Janka Hrbálová administratívny pracovník obce 

Muránska Huta 

- kontrola vyúčtovania zbierky: Hlavný kontrolór Obce Muránska Huta Ing. Erika 

Ľapinová PhD. 

- správa o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou 

zbierkou  

Správu spracuje starosta Obce Muránska Huta Marian Szentandrássi. 

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a 

výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude 

informovať starosta obce na Obecnom zastupiteľstve v Muránskej Hute, zverejnením 

týchto údajov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 

www.muranskahuta.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných 

prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.  

Pri uzávierkach 31.12.2019 a 31.12.2020 správa o úspešnosti zbierky  sumárne 

so zverejnením neanonymných darcov, zápisom do kroniky obce 

 

 

 

 Hlasovanie:    

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

Gombaský, Bc. Matúš Chlebovič, 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: -  

                           

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  17.07.2019 

 

 

http://www.muranskahuta.sk/

