ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta,
konaného dňa 29.11.2019 v Muránskej Hute.
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1. Otvorenie, schválenie
programu rokovania.

overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa,

schválenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 13:00 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.
Za zapisovateľku starosta určil pani:
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:

Janku Hrbálovú
Vladimíra Sedláka, Zdenka Zajaca

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
5
Za
5
Proti
0
Zdržali sa
0
Uznesenie č.: 41/2019 :
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. schvaľovanie VZN 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019
5. schvaľovanie rozpočtu na rok 2020
6. Informácia o dobrovoľnej zbierke
7. Prerokovanie ponuky na knihu Revúca a okolie z neba
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

K bodu č.3. Návrh na úpravu rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 5/2019
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 – úprava
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a
celkové výdavky.
Uznesenie č. 42/2019
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.
5/2019 podľa priloženého návrhu:
Úprava bežných príjmov: 29.11.2019
221-00 000 311 000 00 Dobrovoľnícka zbierka
221-00 000 311 000 01 MPČH
221-00 000 312 012 002 CnTp ESF
221- 00 000 312 012 003 CnTP ŠR
221 – 00 000 312 012 05 UP ESF
221 -00 000 312 012 08 UP ŠR

z 2 000 €
z 1 200 €
z 19 545 €
z 3 449 €
z
0€
z
0€

na 3 000 €
na
700 €
na 17 084 €
na 3 015 €
na 1 007 €
na
177€

+ 1 000 €
- 500 €
– 2 461 €
- 434 €
+ 1 007 €
+ 177 €

Úprava kapitálových príjmov: 29.11.2019
221 – 00 000 322 001 01 PPA EPFRV 75%
221- 00 000 322 001 02 PPA ŠR 25%

z
z

na 57 167 €
na 19 055 €

+ 57 167 €
+ 19 055 €

na 41 265,62 €
na 6 800 €
na 1 497 €
na 2 397 €
na 4 100 €
na 6 000 €
na
600 €
na
800 €
na 3 100 €
na 3 000 €
na
700 €
na
600 €
na 1 150 €
na 500 €
na
200 €

+ 10 305 €
+ 1 259 €
+ 300 €
+ 403 €
+ 400 €
+ 2500 €
+ 500 €
+ 350 €
+ 200 €
+ 1 000 €
+ 200 €
+ 200 €
+ 250 €
+ 300 €
+ 200 €

na 8 000 €
na 2 000 €
na
0€
na 13 967 €
na 9 000 €

+ 8 000 €
+ 2 000 €
- 6 000 €
+ 13 967 €
+ 5 000 €

na 51 963 €
na 17 321 €

+ 51 963 €
+ 17 321 €

0€
0€

Úprava bežných výdavkov: 29.11.2019
221 – 00 110 611 000 00 Tarifný plat
221 – 01 110 625 002 00 SP SP
221 – 01 110 625 004 00 SP IP
221 – 01 110 625 007 00 SP RF
221- 01 110 632 001 00 energie
221 01 110 633 006 všeob materiál
221- 01 110 633 09 knihy
221-01 110 633 013 00 software
221-01 110 637 005 špec služby
221 -01 110 637 014 00 stravovanie
221-01 110 637 016 00 prídel do SF
211-01 110 642 014 00 príspevok obedy
221-05 100 633 004 01 odpadové nádoby
211-09 500 637 001 00 seminár
221- 01 120 651 002 00 – úrok z úveru

z 30 960€
z
554 €
z 1 197 €
z 1 994 €
z 3 700 €
z 3 500 €
z
100 €
z
450 €
z 2 900 €
z 2 000 €
z
500 €
z
400 €
z
900 €
z
200 €
z
0€

Úprava kapitálových výdavkov: 29.11.2019
221-01 110 712 000 01 nákup budov z RF
z
0€
221-01 110 712 000 01 nákup budov z DZ
z
0€
221-04 510 716 000 00 projektová dokumentácia z 6 000 €
221 -04 510 717 002 01 rekonštrukcia PH
z
0€
221- 06 400 713 004 01 LED PH
z 4 000 €
Úprava výdavkovej finančnej operácií:
221 – 01 110 821 004 00 - splácanie úveru EPFRV 75% z
221 – 01 110 821 004 01 - splácanie úveru Šr 25%
z

0€
0€

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 1/2019
Starosta informoval poslancov, že uznesenie bolo spracované za pomoci p. Ing. Jána Profanta
zodpovedného na základe zmluvy za odpady a životné prostredie v obci Muránska Huta.
Informoval že k VZN neboli podané v lehote žiadne podnety.
Uznesenie č. 43/2019
Obec Muránska Huta na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Muránska Huta.

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 2/2019
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Huta.
Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Muránska
Huta č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Muránska Huta. Starosta informoval obecné zastupiteľstvo,
že k danému návrhu VZN č. 2/2019 bola v zákonnej lehote vznesená jedná pripomienka a to
od pána Váhovského, ktorý nárast dani za ubytovanie považuje za neprimerané a pôsobí na
neho domotivujúco. Následne očakáva zo strany obce konkrétne a rázne kroky na potlačenie
nelegálneho ubytovania v obci. Starosta vyzval poslancov na kontrolu nelegálneho
ubytovania.
Obecné zastupiteľstvo prešlo každú položku vo vyvesených VZN 2/2019, oproti návrhu
upravilo tieto sadzby daní: §4 bod 1, a, z 0,096 na 0,1€/m2, b, z 0,05 na 0,13€/m2, c, z 0,18 na
0,3€/m2, d, z 0,19 na 0,25€/m2, e, z 0,19 na 0,25€/m2 f, z 0,19 na 0,25€/m2 g, z 0,5 na 0,8€/m2
h, z 0,5 na 0,8€/m2 i, z 0,16 na 0,2€/m2
Bod 2 z 0,096 na 0,07€/m2
§5 bod 1 z 0,096 na 0,133€/m2, ktoré následne schvaľovalo.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Huta.
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 3/2019
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Muránska
Huta č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Muránska Huta.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že k danému návrhu VZN č. 3/2019 neboli v
zákonnej lehote vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č.3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 4/2019
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Starosta obce predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Muránska
Huta č. 4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp. Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že
k danému návrhu VZN č. 4/2019 neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 46/2019

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č.4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom na území obce Muránska Huta.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že k danému návrhu VZN č. 5/2019 bola v
zákonnej lehote vznesené jedná pripomienka od pána Váhovského, ktorý má pocit , že
vyložene nespravodlivý, nakoľko nevytvára o nič väčšiu ekologickú záťaž, ako ktorýkoľvek
z rodinných domov v obci nakoľko objekt je minimálne vykurovaný v zimnej sezóne. Na
tomto základe sa zhodli že poplatok je určený aj podľa spotreby kde tým pádom bude platiť
minimum.
Poslanci navrhni znížiť poplatok za chov hospodárskych zvierat z 30€ na 20€
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom na území obce Muránska Huta.
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. schvaľovanie VZN 6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
Muránska Huta.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že k danému návrhu VZN č. 6/2019 nebola v
zákonnej lehote vznesené žiadna pripomienka.
Uznesenie č. 48/2019

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
Muránska Huta.
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 5.
Rozpočet Obce Muránska Huta na roky 2020 – 2022 + stanovisko hlavného kontrolóra
obce. S rozpočtom obce oboznámil poslancov starosta obce taktiež oboznámil so
stanoviskom hlavného kontrolóra k rozpočtu.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A: schvaľuje
Rozpočet obce Muránska Huta na rok 2020 podľa predloženého návrhu:
Výdavky
Výdavky bežné (vlastné, z vlastného)
Transfery bežné
Výdavky kapitálové
Transfery kapitálové
Výdavkové finančné operácie
Príjmy
Bežné príjmy (vlastné)
Bežné transfery (cudzie zdroje)
Kapitálové príjmy
Kapitálové transfery
Príjmové finančné operácie
Rozdiel
Bilancia bežných zdrojov (príjmy - výdavky)
Bilancia bežných transferov
Bilancia kapitálových zdrojov (príjmy - výdavky)
Bilancia kapitálových transferov
Bilancia finančných operácií

rok 2019
85 596,00
29 114,00
9 000,00
95 884,00
69 283,68
288 877,68
rok 2019
80 014,00
33 027,00
11 937,00
98 781,00
69 284,00
293 043,00
rok 2019
-5 582,00
3 913,00
2 937,00
2 897,00
0,32
4 165,32

rok 2020
79 454,00
10 221,00
8 000,00
4 300,00
0,00
101 975,00
rok 2020
81 840,00
10 277,00
7 700,00
4 000,00
103 817,00
rok 2020
2 386,00
56,00
-300,00
-300,00
0,00
1 842,00

B : berie na vedomie
Rozpočet obce Muránska Huta na rok 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu:
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2022
Príjmy spolu:
141 651 €
153 751 €
Bežné príjmy
97 651 €
98 751 €
Kapitálové príjmy
44 000 €
55 000 €
Finančné operácie príjmové 0 €
0€
Výdavky spolu:
103 914 €
99 994 €
Bežné výdavky
89 414 €
91 494 €
Kapitálové výdavky
14 500 €
8 500 €
Finančné operácie
0€
0€
výdavkové
Hospodárenie obce
37 737 €
53 757 €
C : berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Muránska Huta k návrhu Rozpočtu Obce Muránska
Huta na roky 2020 – 2022.

K bodu 7. Prerokovanie ponuky na knihu Revúca a okolie z neba.
Starosta informoval poslancov o možnosti zakúpenia knihy v počte 35 kníh jedná sa o knihu
Revúca a okolie z neba. Odprezentoval prospekty k danej knihe. Následne dal hlasovať
o spísanie objednávky
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 písmena a, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
objednávku kníh s prezentáciou obce
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

3
3
0
0

K bodu č. 8. K bodu 8. Rôzne.
- Starosta informoval o liste od Slovanetu v súvislosti so spoločným zmluvným projektom
Zavedenia a prevádzkovania vysokorýchlostného internetu v našej obci, ktorý bol
realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka (2014SK06RDNP001) a Operačného

programu Integrovaná infraštruktúra s využitím štátnej podpory. Nakoľko sa blíži obdobie
ukončenia nášho zmluvného vzťahu (na dobu určitú - do decembra 2019).
Služby poskytované obci bezplatne počas trvania končiacej zmluvy prejdú na komerčný režim
za bežné ceny na trhu od predpokladaného termínu 1. 3. 2020.
Aj špeciálne doterajšie produkty alebo projektové ceny služieb pripojenia pre koncových
používateľov prejdú na bežné ceny na trhu a štandardné produkty, takisto od predpokladaného
termínu 1. 3. 2020.
Informoval o bode ktorý je v zmluve a nie je podľa zásad správneho hospodárenia
s majetkom obce, kde má obec previesť celý majetok internetového vybavenia na firmu
Slovanet za 1€.
Zmluva z firmou Slovanet bola podpísaná bývalým starostom obce bez schválenia
poslaneckým zborom - obecné zastupiteľstvo ju na rokovaní neschvaľovalo. Požiadali sme
o právne stanovisko nášho právnika a poslanecký zbor rozhodne o ďalších krokoch. Vyzvali
firmu Slovanet k rokovaniu o lepších podmienkach ako navrhujú že budeme platiť trhovú
taxu za obecný internet alebo ak tak predaj majetku nemôže byť za 1€
K bodu 8. Rôzne.
Dňa 21.11.2019 bola obci doručená žiadosť o poskytovanie finančného príspevku v súlade s
§80 písm. h) bod 2 a §77 zákona od ReSocia, n.o. Zaradenie opatrovateľskej služby
Remetské Hámre v ktorých je poskytovaná sociálna služba na dobu neurčitú pani Márii
Žiakovej.
Podľa aktuálneho zákona je obec povinná prispievať, po splnení všetkých bodov v zákone
starosta obce dá prehodnotiť túto povinnosť právnikovi obce.
K bodu 8. Rôzne.
Obci ponúkla na predaj pozemky pani Chorendžáková , poslanci obce poverili starostu
obce preveriť prevod bezodplatne prípadne symbolickú cenu a spôsob prevodu.
K bodu 8. Rôzne.
Starosta informoval, že absolvoval valnú hromadu MP ČH kde je možná dotácia pre
podnikateľské subjekty s nášho regiónu na nákup techniky, vyzval poslancov na
oslovovanie podnikateľov aby sa zapojili do projektov
K bodu 8. Rôzne.
Mikulášske balíčky pre deti do 15 rokov . Cena jedného balíčka 5 €.
K bodu 8. Rôzne.
Informácia o Michalovi Valaštekovi
Obec je právom pyšná na Michala Valašteka, ktorý bol úspešný na 2013 a 2014
IFBB Slovenskom šampionáte dorastu (kde získal 2 . a 1. miesto v kategórii do 65kg), v
roku 2015 uspel aj medzi juniormi (na IFBB Slovenskom šampionáte zvíťazil v kategórii do

70kg). Premiérovú nomináciu na EBFF/IFBB Európsky šampionát si vybojoval v Hnúšti, na
2018 IFBB Slovenskom šampionáte organizovanom Dušanom ĎUBEKOM a spol., kde získal
titul v kategórii do 70kg.
Tú však dokonale vyvážil elegantnosťou, proporčnosťou a hlavne pripravenosťou. Postup do
finále (po semifinále bol dokonca na 5. mieste) je dobrým vstupom na medzinárodnú súťažnú
scénu. V prípade, že v ďalších rokoch dokáže na seba "nalepiť" potrebné kilogramy svalovej
hmoty, Slovensko môže mať v Michalovi perspektívneho pretekára v kategórii bodybuilding
do 65kg resp. do 70 kg aj medzi mužmi.
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 16:30 hod.
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka:
Overovatelia:

starosta obce:

Janka Hrbálová

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

1/ Zdenko Zajac

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

2/ Vladimír Sedlák

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

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

Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 29.11.2019 v
Muránskej Hute:
1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného
dňa 29.11.2019 v Muránskej Hute,

Marian Szentandrássi

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

Janka Hrbálová

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

Vladimír Sedlák

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

František Gombaský

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

Bc. Matúš Chlebovič

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

Juraj Lukáš

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

Zdenko Zajac

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

Hostia
..............................

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

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

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

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

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

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

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

