
 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 30.9.2019 v Muránskej Hute. 

 
 

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

 

1. Otvorenie, schválenie  overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa,  schválenie 

    programu rokovania.  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 15:00 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 3 

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

 

Za zapisovateľku starosta určil pani:   Janku Hrbálovú 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:  Zdenko Zajac, Vladimír Sedlák 

 

   

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ktorý bol vyvesený na obecnej 

tabuli a obecnej webovej stránke:  www.muránskahuta.sk  

 

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za   3 

                   Proti  0 

                                     Zdržali sa 0 

 

Uznesenie č.: 36/2019 :  

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 

3. Úprava rozpočtu na rok 2019 

4. Informácia o príprave Dna obce   

5. Informácia o dobrovoľnej zbierke  

6. Zloženie komisie a stanovenie pravidiel na výber nájomcu priestorov  

potravín 

7. Informácia o výbere dodávateľa na opravu cesty k bytovkám A, B  

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. Záver                                                               

 

 

K bodu č.3.  Návrh na úpravu rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2019 rozpočtovým 

opatrením č. 4/2019 

 

http://www.muránskahuta.sk/


 Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 – úprava 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a 

celkové výdavky.  

 

Uznesenie č. 37/2019  

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

369/1990 Zb. o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 

 

Schvaľuje  

 

Zmenu „Rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2019“ Rozpočtovým opatrením č. 

4/2019 podľa priloženého návrhu: 

 

 Rozpočet 2019 1.zmena 2. zmena  3.zmena 

Bežné príjmy: 76 316 0 1 200 37 377 

Kapitálové príjmy: 0 8 000 10 100 0 

Finančné operácie: 11 397 0 0 77 531 

Príjmy spolu:  87 713 95 713 107 013 221 921 

 Rozpočet 2019 1.zmena 2. zmena  3.zmena 

Bežné výdavky: 69 887 69 887 69 887 11 926 

Kapitálové výdavky: 11 394 11 394 11 394 72 284 

Finančné operácie: 0 0 0 0 

Výdavky spolu: 81 281 81 281 81 281 165 491 

 

Schvaľuje 

 

použitie sumy 8 247,34 € prevedených z prostriedkov rezervného fondu uznesením č. 24/2019 

zo dňa 11.06.2019 na nákup budovy so súpisným číslom 109 , ktorá bola zakúpená dňa 

17.07.2019 a schválená uznesením č.33/2019 zo dňa 17.07.2019.    

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

 

K bodu č. 4.  Informácia o príprave Dňa obce 

Starosta informoval poslancov, že komisia pre kultúru, vzdelávanie mládeže a športu 

v zložení: Mgr. Andrea Levešová, Danka Spišáková Zuzana Spišáková, Alžbeta Sedláková, 

Libuša Gombaská  usilovne pripravujú program pre túto akciu.  

Jedná sa o 1. ročník Dňa obce z názvom „Krajšia vstupná brána do Muránskej Huty“. Počas 

tejto akcie bude znieť živá hudba o ktorú sa postarajú spevokoly z okolitých obcí z ľudovými 

pesničkami napríklad Heligonkári, Šumiačania, Folklórna skupina spod Kohúta, Spevácky 

zbor Levenda z Muráňa, Rodina Handulovcov z Telgártu  vystúpia aj Hutníci s pesničkami a  

taktiež sa predstavia žiaci ZŠ v Muráni.  

V priebehu tohto odpoludnia  budú môcť občania darovať príspevok na kúpu budovy,  za čo 

budú odmenený  kapustnicou, Hutníckym Gulášom,  palacinkami,  tričkom a inými 



reklamnými predmetmi obce Muránska Huta,  ktoré pre obec darovali darcovia na podporu  

kúpy budovy, ktorá je vstupnou bránou do našej obce.   

 

Starosta obce navrhol schváliť na túto akciu 500€ z rozpočtu obce pre podporu spoločenskej 

udalosti.  

 

Uznesenie č. 38/2019  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4,a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Schvaľuje  

 

Vyčlenenie 500€ z rozpočtu obce pre podporu spoločenskej udalosti.  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

 

K bodu č. 5.  Informácia o dobrovoľníckej zbierke 

 

Starosta informoval poslancov o výške doteraz vyzbieranom finančnom príspevku, ktorý 

k dnešnému dňu predstavuje sumu 1092 € . Zároveň starosta poďakoval  všetkým darcom , 

ktorí doteraz prispeli pri záchrane schátranej budovy , ktorá je vstupnou bránou do našej obce 

a pri zachovaní histórie. Všetkým vzácnym darcom zároveň udeľuje ďakovné listy.  

 

K bodu č. 6.  Zloženie komisie a stanovenie pravidiel na výber nájomcu priestorov  

potravín. 

Na výzvu obce ohľadne prenájmu priestorov na potraviny, ktorá bola odvysielaná v obecnom 

rozhlase taktiež zverejnená na úradnej tabuli obce  zareagovali dvaja záujemcovia. obaja 

obyvatelia Muránskej Huty, ktorí k žiadosti o prenájom nebytových priestorov priložili aj 

Podnikateľský zámer. Poslanci sa dohodli na podmienkach o výbere nového nájomcu s tým, 

že sa ešte zašle obom záujemcom o prenájom krátky dotazník na pomoc komisií  rozhodnúť 

sa  pri výbere  a následne sa zíde komisia zložená z poslancov obce František Gombaský, 

Vladimír Sedlák , zamestnancov obce   Janka Hrbálová, Milan Buksa, Miroslav Gula.    

 

K bodu č. 7.  Informácia o výbere dodávateľa na opravu cesty k bytovkám A, B 

 

Obec  na základe žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobností MF SR zo dňa 26.03.2019 

získala  

10 100 € na opravu poškodenej cesty LV 372 p. č. 657/4 vo výmere 476 m2a parcely C 656/1 

vo výmere 2062 m2, kde bežné výdavky možno použiť do konca roka 2019. 

Na túto cestu sa použije aj časť z dotácie z roku 2018 určenej tiež na miestne komunikácie 

a verejne osvetlenie  

Starosta obce na základe prieskumu trhu oslovil najmenej päť firiem  s ktorých zareagovali tri 

firmy a to v dvoch variantoch:  

A, s vyrovnávacím podkladom a B, silnejšia 1 vrstva o hrúbke min 7 cm  

 

Cenové ponuky  na opravu MK:  

 



ASTEX, Jazerná 1, Košice     A, 19 421,42 € s DPH.    B, 14 405,81 

STRABAG s.r.o Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  A, 19 806,79 € s DPH.    B, 14 660,92 

EUROVIA SK,a.s. Osloboditeľov 66 , Košice A, 17 745,80 € s DPH.    B, 13 599,62 

 

     Na základe týchto cenových ponúk poslanci OZ vybrali firmu EUROVIU, ktorá mala 

najmenšiu cenovú ponuku a taktiež bola schopná cestu opraviť do konca roka 2019, čo obec 

uvítala pretože dotáciu je možno použiť do konca roka 2019 inak by sa musela vrátiť na účet 

ministerstva.     

 

Starosta navrhol schváliť dodávateľa firmu EUROVIA SK, a. s. Osloboditeľov 66 , Košice 

s cenovou ponukou na opravu MK maximálne 20%  spolufinancovanie  podmienka využitia 

dotácie je min 10% , Na túto cestu sa použije aj časť z dotácie z roku 2018 určenej na miestne 

komunikácie a verejne osvetlenie.  

Starosta oslovil  aj Obec Muráň a OLUP k spolufinancovanie údržby  ciest, nakoľko ich  

využívajú aj občania Muráňa a zamestnanci OLUP   

 

 

Uznesenie č. 39/2019  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 písmena a,  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

dodávateľa firmu EUROVIA SK, a. s. Osloboditeľov 66 , Košice s cenovou ponukou na 

opravu MK  a  

schvaľuje 

 

maximálne 20%  spolufinancovanie  z rozpočtu obce a použitie časti z dotácie z roku 2018 

určenej  na miestne komunikácie a verejne osvetlenie 

poveruje 

 

starostu obce objednať práce na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Predná Hora 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

K bodu č. 8.  Rôzne,   

 

- Dopravný inšpektorát schválil niektoré body žiadosti o úpravu obmedzenia rýchlosti 

a dopravného značenia.   

 

- Ďalej starosta informoval poslancov, že dňa 25.09.2019 v obci prebiehala finančná 

kontrola na projekt Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci , ktorú vykonávala 

Pôdohospodárska platobná agentúra Zvolen. Kontrola dopadla bez zistených 

nedostatkov z čoho obec eviduje Zápis z prerokovania predbežného výsledku 

finančnej kontroly na mieste. 

    



- Keďže v obci prebiehala rekonštrukcia miestnej komunikácie starosta informoval aj 

o možnosti použiť nový posyp  Zeolit, ktorý svojimi kvalitami plne nahrádza použitie 

posypovej soli alebo kremičitého piesku. Nepoškodzuje cesty, vozidlá, neškodí 

zvieratám a nenarúša vegetáciu v okolí ciest. Po zimnom období navyše môže byť 

zametený do trávnika ako pôdny kondicionér.  Starosta obce hľadá možnosť 

financovania takto použitého posypového materiálu.  

- poslanec Zdenko Zajac informoval o cenových ponukách na opravu, obnovu a 

 rekonštrukciu  verejného osvetlenia v m.č. Predná Hora , ktoré doposiaľ prekračujú  

výšku nami požadovanej sumy,  ale naďalej oslovuje firmy zasielaním výzvy na 

predkladanie ponúk na  rekonštrukciu veréjneho osvetlenia na Prednej Hore 

- starosta informoval o vyhlásení výzvy na dodávateľa rekonštrukcie verejného 

osvetlenia na Prednej Hore kde už dlhodobo oslovujeme firmy s požiadavkou na 

rekonštrukciu. Termín vyčerpania financií je do 31.12.2019 a práce nebude možné 

vykonávať v zimnom období. Výzva končí dňa 30.10.2019 výber dodávateľa sa 

vyhodnotí v komisii zloženej s poslancov OZ  

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta berie na vedomie informácie prerokované 

v bode rôzne  

 

 

K bodu č. 8.  Rôzne,   

 

starosta informoval o oblastnej organizácií cestovného ruchu GEMER - OOCR so 

sídlom na Muránskej 1331/4, Revúca cez ktorú obec vie získať   dotáciu na 

vypracovanie architektonickej štúdie obnovy, prestavby a nadstavby, geodetické 

zameranie pozemku výškopis, polohopis, zameranie obecnej budovy 3D skenovania -na 

budovu č.109 pre účel získania euro fondových financií 

 

 Starosta navrhol  schváliť vstup do OOCR Gemer . Členský príspevok je  150 € ročne   

plus 50% z vybratej sumy za ubytovanie. 

 

Uznesenie č. 40/2019    

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 písmena a,  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

vstup do OOCR Gemer. Členský príspevok je  150 € ročne   plus 50% z vybratej sumy za 

ubytovanie. 

poveruje 

 

starostu obce spísať zmluvu na vstup do OOCR Gemer 

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

K bodu č. 9. návrh uznesení 



 

Všetky uznesenia boli prezentované a schvaľované.  Pri každom hlasovaní sú bez výhrad. 

 

K bodu č. 10. záver  

 

Starosta poďakoval poslancom  za aktívnu účasť a teší sa na ďalšie podnety a návrhy od 

poslancov a členov komisie. Taktiež poďakoval verejnosti za účasť na zasadnutí OZ    

 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 17:45 hod. 

 

 

Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka:     Janka Hrbálová   .................................  

                                                                                 

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

        

                                  2/  Vladimír Sedlák     ................................. 

    

 

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

       

 

 

 

 

 

Prítomní : Marián Szentandrassi, starosta obce 

Poslanci : Zdenko Zajac, Vladimír Sedlák, František Gomabský 

Ďalší prítomní: Janka Hrbálová, zamestnanec obce 

Verejnosť: Jozef Žiak, František Valaštek, Nataša Cibuľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r í l o h y  
  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 30.09.2019 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 30.09.2019 v Muránskej Hute,  

 

 

 

Marian Szentandrássi   .................................................................................... 

 

Janka Hrbálová   .................................................................................... 

 

Vladimír Sedlák    .................................................................................... 

 

František Gombaský   .................................................................................... 

 

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

 

Juraj Lukáš     .................................................................................... 

 

Zdenko Zajac    .................................................................................... 

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 


