
  

Z Á P I S N I C A  

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 22.5.2020 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 5 poslancov, z 

celkového počtu 5, takže  je  uznášania schopné. Privítal hostí z obce.   

  

Za zapisovateľku starosta určil :                          Slavomíru Mikolajovú  

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:   Vladimíra Sedláka   

                                                                                   Zdenka Zajaca   

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 . Návrhy poslancov na 

doplnenie neboli žiadne.  

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:   

  

 Hlasovanie :  Prítomní  5  

              Za     5  

    Proti    0  

                        Zdržali sa  0  

  

Uznesenie č.: 6/2020 :  

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení   

  

Schvaľuje  program  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :  

  

1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019  

5. Schválenie výročnej správy obce za rok 2019  

6. Informácia o petícií k plánovanej zonácii Národného parku Muránska                              

planina                                                                  

7. Prerokovanie návrhu projektu k budove č. 109  

http://www.muránskahuta.sk/
http://www.muránskahuta.sk/
http://www.muránskahuta.sk/


8. Prerokovanie ponuky a schválenie zmluvy o odchyte túlavých psov  

9. Výber výziev na rok 2020 a 2021  

10. Diskusia  

11. Návrh uznesení  

12. Záver  

  

K bodu č.3:  Kontrola  plnenia uznesení   

  

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. 

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o 

plnení uznesení č. 2, 3, 4, 5  z obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2020 :  

  

Uznesenie 2/2020 -  starosta sa bližšie vyjadrí k plánovanej zonácií v bode č. 6  tohto                                   

programu  

  

Uznesenie 3/2020 -  starosta obce sa vyjadril k informácii o počte nových zamestnancov                                 

a oznámil, že v dôsledku korona krízy boli pozastavené projekty   

                                   

Uznesenie 4/2020 -  k  podaniu žiadosti na rekonštrukciu cesty na Lúčku, starosta obce                                   

informoval, že zatiaľ neprišla žiadna odpoveď z  Ministerstva financíí,                                  

žiadosť bola odoslaná v termíne so všetkými podkladmi  

  

Uznesenie 5/2020 -  pri tomto bode  starosta pripomenul, že  poslanecký zbor aj občania                                  

môžu  stále  dopĺňať plán hlavného kontrolóra podľa potreby  

  

  

K bodu č. 4: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019  

  

       Vypracovaný záverečný účet obce za rok 2019 poslanci prerokovali a následne schválili. 

Výsledné hospodárenie obce bolo v dôsledku zapojenie príjmových fin. operácií prebytkové 

vo výške 15.820,96 €.  

       Po vylúčení nevyužitých dotačných prostriedkov 5.443,05 €  predstavuje výsledné 

hospodárenie obce prebytok 10.377,91 €.  

      Tento prebytok bude rozdelený do povinného rezervného fondu vo výške 10 % , čo  

predstavuje sumu 1.037,79 € a do dobrovoľného rezervného fondu vo výške 90 % , čo  

predstavuje sumu 9.340,12 €  

       Ďalej bola prerokované  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.  

  

Uznesenie č. 7/2020 :  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

zákona  o obecnom zriadení  

  

berie na vedomie   

  

 -  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019.  



  

  

 schvaľuje   

  

- záverečný účet obce Muránska Huta za rok 2019 a celoročné  hospodárenie obce bez        

výhrad  

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu      

vo  výške 1.037,79 € , ostatné finančné zdroje do dobrovoľného rezervného fondu vo        

výške  9.340,12 € .  

  

Hlasovanie :  Prítomní         5  

                      Za                   5  

                      Proti               0  

                      Zdržali sa       0  

  

  

K bodu č. 5.  Schválenie výročnej správy obce za rok 2019  

  

        Individuálna výročná správa nadväzuje na záverečný účet obce, má však o 5 strán viac. 

Po prečítaní úvodných slov z výročnej správy obce starosta upriamil pozornosť na veci, ktoré 

sa museli najprv dotiahnuť dokonca ( svetlá na Prednej Hore, cesta.... )  

  

       Vyjadril spokojnosť s vykonanou prácou pre obec a obyvateľov aj napriek mnohým 

prekážkam, avšak podotkol, že stále to nie je všetko, chce neustále pokračovať v 

skvalitňovaní podmienok života v obci, ale to  závisí hlavne od financií.   

  

      K financiám výročnej správy sa nevyjadroval, lebo to prerokoval s poslancami v bode č.4.   

  

Uznesenie č. 8/2020 :  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb.  

zákona o obecnom zriadení  

  

schvaľuje  

  

-  výročnú správu obce Muránska Huta za rok 2019  

  

Hlasovanie :  Prítomní         5  

                      Za                   5  

                      Proti               0  

                      Zdržali sa       0  

  

  

  



K bodu č. 6.  Informácia o petícií k plánovanej zonácii   Národného parku                        

Muránska  Planina  

  

       Prezentáciu zámeru a jeho dôsledkov na ekonomiku obce a zamestnanosť už starosta 

predstavil na poslednom zasadnutí dňa 21.2.2020. Spomenul krátenie  na daniach ak by 

planina prešla zonáciou.  Zonácia v tomto návrhu  bude mať za následok stratu zamestnania 

obyvateľov obce a zníženie príjmu z daní  pre obec.   

       Upriamil v tomto bode pozornosť na prezentáciu  petície: " Zastavme netransparentnú 

zonáciu Národného parku Muránska planina ", ktorá stále prebieha.    

  

Starosta požiadal  prítomných o  spoluprácu pri získavaní dobrovoľných podpisov. Upriamil 

pozornosť na miesta, kde petíciu možno podpísať, ale iba jedenkrát.  

      K bodu č. 7: Prerokovanie návrhu projektu k budove č. 109  

  

        Starosta pripomenul schválenie  získania dotácie  na spracovanie projektovej 

dokumentácie  na budovu č. 109  na minulom zasadnutí a potvrdil získanie dotácie z OOCR 

vo výške približne 3.200 € . Je tam aj povinná spoluúčasť obce približne  320 € , podotkol.  

Poďakoval  sa verejnosti za podporu pri dobrovoľnej zbierke, ktorá trvá do konca tohto roka, 

možno sa predĺži podotkol.  

  

        Následne dal starosta nahliadnuť prítomným poslancom a hosťom do návrhu spracovanej 

projektovej štúdie, ktorá  je podmienkou pre účel získania euro fondových financií.  

  

        Po prezretí a vysvetlení vizualizácie sa poslanci zhodli na tom, že štúdia je pekne 

spracovaná a plní svoj účel.  

  

  

  

 K bodu č. 8 : Prerokovanie ponuky a schválenie zmluvy o odchyte túlavých psov  

  

        Starosta na úvod uviedol do pozornosti zákon č. 184/2018 a to § 22, podľa ktorého je 

obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat, nielen psov, na území obce a ich 

umiestnenie do karanténnej stanice, alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby 

schválenej na odchyt túlavých zvierat.  

  

        Ponuku zaslala p. Kvetoslava Slaná z Revúcej, ktorá zahŕňa cenu mesačného, alebo 

ročného paušálneho poplatku za odchyt psov, ako aj pobyt v karanténe, základné očkovanie 

a ošetrenie...  

  

        Spolu s poslancami prebrali cenovú ponuku  a po diskusii sa dohodli, že starosta  ešte 

upresní  informácie  s pani Slanou ohľadne mesačného alebo ročného poplatku.  

  

        Problémom tu v obci nie sú v takej miere túlavé psy, ale psy domácich obyvateľov, ktoré 

sa pohybujú svojvoľne po obci, podotkol R. Valaštek. Spolu s poslancami  a prítomnými 

hosťami diskutovali o  tomto probléme  a dohodli  sa na zistení potrebných skutočností u 



právnika, akou formou by mohlo byť upravené VZN o chove psov,  prípadné sankcionovanie 

majiteľov psov, aby bolo všetko  v súlade s platným zákonom.  

  

       Starosta sa  po diskusii vrátil k hlavnému bodu a to schváleniu  zmluvy o odchyte psov a 

prešiel k hlasovaniu.  

  

Uznesenie č. 9/2020 :  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb o 

obecnom zriadení  

  

 neschvaľuje  

  

-  zmluvu o odchyte túlavých psov  

  

Hlasovanie :  Prítomní            5  

                        Za                    0  

                        Proti                 1   

                        Zdržali sa         4  

K bodu č. 9 : Výber  výziev  na rok  2020 a 2021  

  

       Starosta informoval, že z  BBSK  prišiel mail o tom, aby sme poskytli informácie, čo 

chceme skvalitňovať v obci v rámci zvyšovania bezpečnosti v obci, zvyšovania  ekologickej 

Európy, protipovodňových, sociálnych a komunikačných vecí.   

  

       Prioritou obce je jej sebestačnosť, uviedol starosta, a s tým súvisiace projekty, ktoré by 

nám pomohli v rozvoji obce. Nemôžme sa spoliehať len na podielové dane, ale mali by sme 

zabezpečiť prísun peňazí do rozpočtu obce aj inou formou, a to aby si obec na seba začala 

zarábať sama, uviedol starosta. To je budova  č. 109, a teda získanie peňazí z turizmu do obce, 

bližšie sme si to vysvetlili v bode č. 7.   

  

      Pán J. Šuhaj sa informoval ohľadne cesty na Lúčku. Starosta mu pripomenul už odoslanú 

žiadosť na  Ministerstvo financií na podporu projektu, aby sa cesta dokončila, ale závisí to 

hlavne od toho či a koľko peňazí nám ministerstvo schváli.  

  

      V neposlednom rade treba dbať aj na bezpečnosť v obci, a to nainštalovaním ďalších 

kamier, hovorí starosta  a upriamiť pozornosť na rozvoj obce aj čo sa týka ekologického 

rozvoja obce, a to je upriamiť pozornosť na to, ako a kde dochádza k  vypúšťaniu žúmp v 

obci.  

  

  

K bodu č. 10 : Diskusia  

  

- v nadväznosti  na bod č. 9 pokračovala debata ohľadne kamier, ktoré budú slúžiť na 

zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ich majetku, keďže majú potrebný certifikát a 

spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Pomôžu   obci okrem bezpečnosti aj pri výskyte 

nezrovnalostí. Ak nastane problém v obci, vieme rýchlejšie zasiahnuť a danú nejasnosť s 



dôkazom vyriešiť, či už sa to týka napríklad voľne pustených psov, alebo trvalo 

zaparkovaných vozidiel na miestnej komunikácií, uviedol starosta.  

  

- C. Buksa otvoril debatu ohľadne septikov, resp. ich obsah vypúšťaní do potoka.  

Obec má povinnosť kontrolovať spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp, hovorí 

starosta. Zriadi sa komisia, ktorá to bude kontrolovať.  

  

- starosta sa vyjadril k inventúre pohľadávok, ktorá je dostupná pre každého. Vyjadril sa k 

rozhodnutiam za smetí, ktoré sa už posielali a predložil výzvu tlačiva za užívanie verejného 

priestranstva, ktorá sa bude zasielať v blízkej dobe.  

  

- oznámil, že sa dohodol s pani Chorendžákovou ohľadne cesty. Vysvetlil, že polovicu 

pozemku cesty na Lúčku vlastní obec a polovicu má vo vlastníctve pani, ktorá ju obci 

ochotne daruje. Obec však bude mať  výdavky spojené so zápisom do katastra. Starosta dal 

hlasovať, či môže pripraviť potrebné podklady na prijatie tohto daru.  

  

  

Uznesenie č. 10/2020 :  

  

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb o 

obecnom zriadení  

  

schvaľuje  

  

prijatie daru na pozemok parcela registra E č. 230  

 

- pripravenie potrebných dokladov vypracovanie zmluvy a prijatie daru od p. 

Chorendžákovej  na celú časť jej podielu t. j. ½  z parcely č. E 230  

- podpis darovacej zmluvy na parcelu registra E č. 230 vo výmere 50m2 v pomere ½ 

v prospech Obce Muránska Huta, ktorá vlastní druhú ½ parcely E č. 230, cez parcelu 

vedie miestna komunikácia, ktorú Obec Muránska Huta udržiava a využíva.  

- úhradu nevyhnutných nákladov na zápis na katastrálnom úrade.  

 

          

Hlasovanie :  Prítomní         5  

                      Za                   5  

                      Proti               0  

                      Zdržali sa       0  

  

  

- starosta  informoval  poslancov o možnosti odkúpenia alebo prenájmu pozemku, ktorý 

ponúka obci C. Buksa, poslanci o tom diskutovali a dohodli sa na upresnení podmienok 

do budúceho zastupiteľstva  

  

- spomenul tiež dve nehnuteľnosti, ktoré sú v dezolátnom stave a informoval, že majiteľom 

bude poslaná výzva, že tieto budovy ohrozujú život   

  



- vyjadril sa k odvolaniam voči výške poplatku za komunálny odpad, na čo ho upozornila 

kontrolórka obce  a  vysvetlil kto má povinnosť platiť a za čo  platí  

  

  

      

K bodu č. 11:  Návrh uznesení  

  

  

Všetky uznesenia 6 – 10 /2020 boli prečítané a prezentované pri hlasovaní.    

  

  

K bodu č. 12 :   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 16:32 hod.  

  

  

  

Zápisnicu vyhotovil  zapisovateľka:     Slavomíra Mikolajová   .................................   

                                                                                  

Overovatelia:                             1/  Vladimír Sedlák       .................................  

         

                                                     2/  Zdenko Zajac              .................................  

     

Starosta obce:   

        

  

  

Prítomní :  

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

Starosta obce :            Marián Szentandrassi  

Poslanci :              Bc. Matúš Chlebovič, František Gombaský, Juraj Lukáš, Zdenko Zajac,  

                                   Vladimír Sedlák  

Zamestnanec obce :   Slavomíra Mikolajová  

Verejnosť:             Roman Valaštek, Jozef Šuhaj, Ing. Cyril Buksa  

P r í l o h y   

   

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 22.05.2020 v  

Muránskej Hute:  

  

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

dňa 22.05.2020 v Muránskej Hute,   

  

  

  



Marian Szentandrássi   

  

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

Janka Hrbálová    

  

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

Vladimír Sedlák     

  

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

František Gombaský   

  

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

Bc. Matúš Chlebovič   

  

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

Juraj Lukáš       

  

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

Zdenko Zajac     

  

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

Slavomíra Mikolajová                       ....................................................................................  

  

  

Hostia   

  

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

  

  

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

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

  

  

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

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

  

  

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

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

  

  

  


