
 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 21.2.2020 v Muránskej Hute. 

 
 

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

 

 

K bodu č.1  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa,  

schválenie  programu rokovania.  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 14:00 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. Privítal hostí z obce.  

 

Za zapisovateľku starosta určil pani:   Janku Hrbálovú 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:  Františka Gombaského  

                                                                           Bc.  Matúša Chleboviča  

   

K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia OZ  

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce   www.muránskahuta.sk S návrhom doplnenia 

bodu 10, Schválenie plánu kontrolnej činnosti, vyvesený a zaslaný poslancom ako podklad 

v pozvánke.  

 

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za   3 

                   Proti  0 

                                     Zdržali sa 0 

 

Uznesenie č.: 1/2020 :  

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. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácie miere separácie pri zbere  komunálneho odpadu za rok 2019 + 

    kroky na nápravu separácie  

5. Informácia k plánovanej zonácii Národného parku Muránska Planina – 

    stanovisko k zámeru  

6. Informácia a schválenie počtu nových zamestnancov  obce – projekt  „Cesta 

    na trh práce- 3“ 

7. Schválenie žiadosti na dotáciu výber zámeru  

8. Schválenie ďalšieho postupu pri vozidle Multikár  

9. Informácia o stave príprav na parlamentné voľby do NR 2020 

10 schválenie plánu kontrolnej činnosti, správa z kontrolnej činnosti  

11. Diskusia 

12. Návrh uznesení 

13. Záver                                                               

http://www.muránskahuta.sk/


K bodu č.3.  Kontrola  plnenia  uznesení  

 

Objednávka kníh s  prezentáciou obce – objednané dodané texty do publikácie.  

Odpoveď na žiadosť z ReSocia na finančné  prispievanie  – poslané vyjadrenie od právnika.   

Zhodnotenie vydarenej Mikulášskej akcie, návrh na rok 2021 urobiť v tento deň akciu  

v Kultúrnom dome.  

Michal Valaštek, reprezentant v kulturistike: požiadať ho o materiál k jeho úspechom, aby 

sme ho vedeli odprezentovať. 

 

 

K bodu č. 4.  Informácie miere separácie pri zbere  komunálneho odpadu za rok 2019 +  

                       kroky na nápravu separácii 

 

Starosta odprezentoval úspech pri separovaní odpadu: Sme jedna z mála obcí, ktorá dosiahla 

62% mieru separácie, čo nám garantuje najnižšiu sadzbu na 1t odpadu a to 8€/t.  Ak by sme 

v roku 2019 neseparovali tak ako v roku 2018, platili by sme 24€/t .  

Podarilo sa nám znížiť náklady na vývoz odpadu, aj keď náklady sa presunuli na personálne 

obsadenie využívané pri kontrole odpadu. Využívame na zamestnanie projekty z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Časom sa to môže zmeniť ak nebudú vhodné projekty a bude to 

nákladovo drahšie.  

Starosta sa veľmi pekne poďakoval každému obyvateľovi za separovanie a vyzval poslancov, 

aby podporili separovanie. Nakúpime ešte popolnice na popol, aby sme nemali túto zložku 

v komunálnom odpade.  

Z dôvodu, že sme separovali a netvorili toľko komunálu, nemuseli sme navyšovať poplatok za 

komunálny odpad. Starosta vyzval poslancov, aby motivovali každého občana k separácii. 

Začína to už v každej domácnosti. Tam sa rozhoduje o tom ako bude vyzerať naša ekonomika 

a naša príroda.  

 

K bodu č. 5.  Informácia k plánovanej zonácii Národného parku Muránska Planina – 

                      stanovisko k zámeru 

Prezentácia zámeru a jeho dôsledkov na ekonomiku obce a zamestnanosť.  

Prezentácia pripomienky pripravenú na zaslanie a schválenie. 

Poslanci odsúhlasili všetky body pripomienky  

 

Uznesenie č. 2/2020 

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  

 

schvaľuje  

 

pripomienky k zámeru Ministerstva životného prostredia o rozšírení Národného parku 

a zvýšenie bez zásahovej zóny z 13% na 50%  v rozsahu 25 strán.  

N E S Ú H L A S Í 

so Zámerom vyhlásiť Národný park Muránska planina a jeho zóny (územie európskeho 

významu SKUEV0225 Muránska planina,  SKUEV0282 Tisovský kras, SKUEV0203 

Stolica, SKUEV0204 Homoľa, SKUEV0728 Podpoľana); 



s Návrhom Programu starostlivosti o Národný park Muránska planina (územie 

európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina,  SKUEV0282 Tisovský kras, 

SKUEV0203 Stolica, SKUEV0204 Homoľa, SKUEV0728 Podpoľana a SKUEV0285 

Alúvium Muráňa) a Chránené vtáčie územie SKCHVU017 Muránska planina – Stolica na 

roku 2020-2049; 

Žiada zámer stiahnuť, aby neobmedzoval vlastníkov pozemkov  

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 6. Informácia a schválenie počtu nových zamestnancov  obce – projekt  „Cesta 

                      na trh práce- 3“ 

 

Starosta prezentoval náklady na zamestnancov pri projekte „Cesta na trh práce 3“.  V rozpočte 

na rok 2020 máme maximálne na 6 zamestnancov na projekt, aby obec mala dostatok financií 

na kolobeh pri platení miezd, pretože sa čaká 1 mesiac na preplatenie 95%. Minulý rok sme si 

to mohli dovoliť len tak, že si starosta pozdržal dočasne úhradu svojho platu,  aby bolo 

dostatok financií na kolobeh.  

Ak sme chceli v obci budovať, rekonštruovať a upratovať, tak  nebola iná možnosť, keďže 

sme mali financie v mínuse.   

Prezentoval snahu niektorých zamestnancov pomáhať a snažiť sa tvoriť a naopak. Pani 
Cibulová vystúpila v tomto bode a verejne prezentovala, že vysypali popolnicu 

s popolom,  odpadom - plasty plechovky do potoka, čo je trestuhodné. Starosta ju hneď 

upozornil nech sa to viac neopakuje,  potok nie je odpadkový kôš.  

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

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  

 

 

schvaľuje  

 

 

maximálnu hranicu 6 zamestnancov  na projekty z ÚPSVaR  na trvalý pracovný pomer  

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

 

 

 



K bodu č. 7. Schválenie žiadosti na dotáciu výber zámeru 

 

Starosta odprezentoval možnosť podať žiadosť  na Ministerstvo financií na podporu projektu, 

odkiaľ je možné získať od 5 000 – 15 000 €. 

Prezentoval návrh na potrebné opravy: zábradlie okolo potoka,  cesta na Lúčku ...  

Pri týchto projektoch je dôležité spolufinancovanie 10% z rozpočtu obce, ktoré bude potrebné 

v rozpočte vyčleniť.  

Pri diskusii sme dospeli k tomu, že sa pokúsime požiadať o financie na opravu cesty na Lúčku 

a na základe schválenia sa rozhodne ako sa bude opravovať.  

 

Uznesenie č. 4/2020  

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  

 

 

Schvaľuje  

 

 

podanie žiadosti na rekonštrukciu cesty na Lúčku 

 

schvaľuje 

 

min 10% spoluúčasť z rozpočtu obce Muránska Huta  

 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 

          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

 

  

K bodu 8.  Schválenie ďalšieho postupu pri vozidle Multikár 

 

Multikára je nepojazdná pre poruchu motora a musela byť dočasne odhlásená z dôvodu 

neplatnej STK a pre svoj stav STK ani nezíska.  

Prvá reakcia poslancov bola, že sa stále jedná o podvod pri nákupe stroja pri schvaľovaní 

respektíve neschválení nákupu. Potvrdzuje to aj  vyjadrenie hlavnej kontrolórky, ktorá jasne 

dokázala, že zastupiteľstvo neschválilo nákup vozidla  Multikár. Schvaľovali ročný rozpočet 

obce, kde boli  vyčlenené financie  na nákup bližšie neurčenej techniky, nie nákup 

konkrétneho  stroja.  

Obecné zastupiteľstvo nikdy nedostalo na prerokovanie nákup,  ani zmluvu,  ani sumu,  nikdy 

nič iné, ani cenu, rok výroby... nič a tento fakt bol stále krytý vtedajším hlavným kontrolórom 

obce.  

 

Vyjadrenie zamestnanca obce, pána Gulu, ktorý chvíľu využíval vozidlo na prácu,  dokázala 

vyviezť jednu kopu piesku nič viac.  Pri prvom snehu skolabovala. Ak sa pozrieme na 

financie, ktoré boli do nej vložené, je preukázané plytvanie financiami obce.   

Oprava by stála znovu okolo 2 000 €.  

Poslanci zhodnotili, že do tohto stroja je škoda vrážať ďalšie financie, lebo po oprave môžu 

znovu skolabovať ďalšie staré súčiastky.   

Navrhli, skúsiť ju rozpredať v celku ako nepojazdnú alebo po súčiastkach, dať inzerát na 

dostupné bazáre.  



 

Starosta dal hlasovať o schválení ďalšej opravy, ktorú poslanci jednohlasne zamietli a navrhli 

dať vozidlo na Bazár za najvyššiu možnú cenu. 

 

Starosta skonštatoval, že aj napriek týmto skutočnostiam chcel zabudnúť na to, čo urobil 

bývalý starosta a pozeral sa dopredu. No budeme sa musieť vrátiť na základe ďalších útokov 

a udávaní, ktoré na nás a našu obec neustále podáva p. Ševčík.  

Starosta sa vyjadril, že nemá na to energiu, ani chuť, ale pokiaľ bude treba, otvorí na návrh 

poslancov tieto podvody cez prokuratúru. Zaberie to čas, ktorý môžeme investovať do tvorby 

nových a pre ľudí prospešných vecí.  

 

Pani Cibulova prezentovala, že Multikára nás stála 20 000 € komplet všetko a navrhla, aby 

sme dali na prokuratúru podanie za podvod. Ponúkla sa aj sama, že bude chodiť na políciu, čo 

sme ocenili a ponúkli podklady a odvoz.  

 

Poslanec p. Bc. Matúš Chlebovič navrhol dať trestné oznámenie.  

  

Starosta znovu pripomenul stratu času, že mu je fakt na zvracanie z ľudí, ktorí toto dokážu 

robiť pre svoje obohatenie. Tento čas  mohol byť použitý v prospech obyvateľov a v prospech 

našej obce. Skonštatoval, že život je veľmi krátky na to, aby strácal čas s ľuďmi, ktorí za to 

nestoja. No ak budú pokračovať útoky a obťažovanie od p. Ševčíka, tak bude musieť pristúpiť 

aj k tomuto kroku.   

 

 

K bodu 9. Informácia o stave príprav na parlamentné voľby do NR 2020 

 

Obec je pripravená zriadiť tak ako vždy 2 volebné okrsky, Predná Hora a Muránska Huta. Má 

pripravené všetky podklady a personál na organizáciu volieb.  

 

Keďže sa jedná o parlamentné voľby, účasť členov komisie je vyššia. Bolo nutné dokonca 

dokúpiť stoličky do zasadacej miestnosti,  aby sa nám tam zmestili.  

 

 

K bodu 10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti 

 

Starosta prečítal plán kontrolnej činnosti a správu hlavného kontrolóra s informáciou, že 

poslanecký zbor môže stále dopĺňať plán hlavného kontrolóra podľa potreby.  

 

Uznesenie č. 5/2020  

 

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  

 

berie na vedomie  

 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok 2020  

 

berie na vedomie 

 

správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

Výsledky hlasovania :  Prítomní 3 



          Za  3 

          Proti  0 

          Zdržali sa 0 

 

K bodu 11. Rôzne 

 

 

- Starosta informoval o sťažnosti p. Ševčíka adresovanú na hlavného kontrolóra obce, na 

starostu obce. Prečítal list zaslaný na hlavnú kontrolórku.  

 

Skratke v bodoch:  

 

1. ohľadom vyplatenia 30 € Jozefovi Žiakovi  

 

- Všetko bolo dodržané ako vyžadujú pravidlá  

 

2. pri zamestnaní p. Ištvána, ktorý má trvalý pobyt na Prednej Hore ale patriaci do 

katastra  Muráň, údajne je poškodenie obce 698 € + 268 €, pretože nie je z Muránskej Huty.  

 

- Starosta skonštatoval, že nemôže nikoho diskriminovať a pokiaľ vieme, zamestnával takto 

ľudí aj p. Ševčík, dokonca aj pána Ištvána a iných ľudí. Môžeme za týchto pravidiel požiadať 

o vrátenie financií aj jeho a zdokladujem, že zamestnával aj obyvateľov z Revúcej dokonca 

nie cez projekt a to bude omnoho vyššia suma. Taktiež  pripomenul porušenie rozpočtových 

pravidiel pri podpise pracovnej zmluvy na dobu neurčitú zamestnancovi, ktorý na plný 

úväzok opravoval Multikáru, kde sa vyčísluje záväzok na dobu neurčitú, čo je porušenie zásad 

s hospodárením obce a prekročenie svojich kompetencií.  

 

3. nákup budovy a napadnutie kúpnej ceny  

 

- máme znalecký posudok, záznam z obecného rokovania a vyjadrenie právnika k nákupu, 

kde boli dodržané všetky zákonné podmienky nákupu.  

 

Kontrolórka obce poverila obecné zastupiteľstvo zaslať do 60 pracovných dní p. Ševčíkovi 

odpoveď na sťažnosť.   

 

 

 

K bodu 11. Rôzne 

 

Od Slovanetu prišla požiadavka, aby sme odovzdali všetku technológiu Slovanetu za 1€ 

a obec prechádza na komerčné platenie služieb, podľa zmluvy podpísanej p. Ševčíkom.   

 

Starosta sa vyjadril že: skontroloval zmluvu, v ktorej  je uvedené že obec má odovzdať celú 

technológiu súkromnej firme Slovanet. Skonštatoval však že  ako bývalí poslanec  nikdy túto 

zmluvu nevidel, uznesenie ktoré je priložené pri zmluve a dokladuje schválenie nebolo 

odsúhlasené OZ, čo potvrdzuje  zápisnica  OZ z toho dňa, kde nie je ani zmienka, že by sa 

niečo takéto prerokovalo. Uznesenie bolo vyrobené bez vedomia obecného zastupiteľstva. 

Tento fakt vykazuje známky falšovania úradnej listiny.  

 

Vyjadrenie nášho právnika je, že zmluva je neplatná a keďže zostatková hodnota technológie 

nie je 1€ ale niekoľko násobne viac, nie je možné túto požiadavku splniť.  

Bolo by to porušenie hospodárneho zaobchádzania s majetkom obce.  

 



Spolupráca zo Slovanetom je plánovaná naďalej. Dôležité je, aby sme neprišli o internet.  

Obecný internet bude kompenzovaný nájmom za priestory a technológiu. Technológiu 

neprevádzame pokiaľ nenájdeme správne riešenie.  

 

K bodu 11. Rôzne. 

 

Pani Cibulová sa vyjadrila, že bývalý starosta zabezpečil novú cestu v obci, čo pobúrilo 

všetkých prítomných poslancov, lebo je to zavádzajúce.  

Áno, p. Ševčík dokázal podať pomocou externej firmy projekt, za čo obec zaplatila nemalé 

financie, ale všetko urobili a pripravili oni. Nedokázal dokončiť cestu 3 roky, lebo ak by to 

vedel a chcel urobiť, tak ju dokončí počas svojho volebného obdobia. Mal na to dosť času. 

Sľúbil zhotoviteľovi ešte 20 000 €, na čo je písomný dôkaz, neviem na čo ?  ........  

Nedokázal alebo nechcel sa so zhotoviteľom  dohodnúť ináč. Miesto toho obec platila vysoké  

poplatky za nevyčerpaný úver.  

  

Najväčšia práca je aj tak pri konkrétnej realizácii. Nehovoriac o následnom preplatení od 

Platobnej agentúry a kontrole po realizácii.  

Starosta skonštatoval,  že sa teší z novej cesty a verí, že nám vydrží čo najdlhšie a ešte raz 

ďakuje všetkým, ktorí bez nároku na odmenu pomáhali pri čistení pred realizáciou.  

 

K bodu č. 12. Návrh uznesení 

 

Všetky uznesenia 1-5/2020 boli prečítané a prezentované pri hlasovaní.  Pri každom 

schvaľovaní odsúhlasené bez výhrad.  

 

K bodu č. 13. 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 16:20 hod. 

 

 

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

                                                                                 

Overovatelia:                      1/  František Gombaský  ................................. 

        

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

    

 

Starosta obce:                    Marian Szentandrássi   ................................. 

       

 

 

 

 

 

Prítomný : Marián Szentandrassi, starosta obce 

Poslanci : Bc. Matúš Chlebovič, , František Gomabský, Juraj Lukáš 

Ďalší prítomný:  Janka Hrbálová, zamestnanec obce 

Verejnosť:    Nataša Cibuľová, Roman Valaštek, Alžbeta Giertliová, Miroslav Gula 

 



 

P r í l o h y  

  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 21.02.2020 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 21.02.2020 v Muránskej Hute,  

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 


