
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 25.6.2020 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 14:20 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 4 

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

 

Za zapisovateľku starosta určil :                          Slavomíru Mikolajovú 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:  Františka Gombaského, Juraja Lukáša 

 

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.muranskahuta.sk . Návrhy poslancov 

na doplnenie neboli žiadne. 

O programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

 

 Hlasovanie :  Prítomní 4 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 1 

 

Uznesenie č.: 11/2020 : 

  

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 použitia rezervného fondu 

5. Schválenie zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci –  

    právne zastúpenie pri zonácií NP MP 

                        6. Schválenie návrhu mikro kampane NEBERTE NÁM LES                                                              

7. Informácie o pláne činnosti MAS MPČH 

8. Určenie pracovnej skupiny poslancov na dodržiavania VZN 2/2019 a 4/2019 

9. Diskusia 

10. Návrh uznesení 

                        11. Záver 

 

http://www.muranskahuta.sk/


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. 9,10  z obecného zastupiteľstva zo dňa 22.5.2020 : 

                                  

Uznesenie   9/2020  - po prerokovaní ponuky nedošlo k schváleniu podpísania  

zmluvy o odchyte túlavých psov, uviedol starosta a informoval, že mu bola zaslaná ďalšia 

zmluva od p. Slanej platná do 30.08.2020  s ešte vyšším cenníkom poskytovaných služieb. 

S poslancami dospeli k záveru, že aj keď nám táto povinnosť vyplýva zo zákona, bude sa 

starosta ešte informovať o ponuke, ktorá bude cenovo výhodnejšia nakoľko sa v obci skoro 

vôbec nevyskytujú  túlavé psy. 

                                                                   

Uznesenie 10/2020 -  ohľadne schváleného prijatia daru od p. Chorendžákovej starosta         

skonštatoval, že už postúpil veci právnikovi a uviedol, že sa dohodli  s R. Valaštekom na 

spoločnom návrhu na vklad do katastra, čo bude mať za následok  polovičné výdavky aj pre 

obec. 

 

K bodu č. 4:  Schválenie použitia rezervného fondu 

 

              Na začiatok starosta pripomenul schválenie rozpočtu uznesením č. 42/2019 zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 29.11.2019, kde bolo schválené aj financovanie 

budovy č. 109, a to financovanie z dobrovoľnej zbierky a z dobrovoľného rezervného 

fondu obce. 

              Predložil na vedomie aj uznesenie č. 7/2020 zo zasadnutia z dňa 22.5.2020, v ktorom 

poslanci prerokovávali a následne schválili záverečný účet obce na rok 2019, kde výsledné 

hospodárenie obce predstavovalo prebytok 10.377,91 €. Následne prebytok v dobrovoľnom 

rezervnom fonde predstavuje sumu 9.340,12 €, a v povinnom rezervnom fonde predstavuje  

sumu 1.037,79 €. 

             Starosta uviedol, že na tento rok máme na nákup budovy vyčleniť sumu 8.000 €, 

ktorú pošleme v dvoch splátkach.  Povedal, že v dôsledku situácie okolo koronavírusu 

prichádzajú na účet obce oneskorene platby napríklad z daní za nehnuteľnosť a znížené 

podielové dane čo ovplyvňuje nepriaznivo aj rozpočet obce. 

 

Uznesenie č. 12/2020 : 

 

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

zákona  o obecnom zriadení 

 

 

 schvaľuje  

 

- použitie časti dobrovoľného rezervného fondu vo výške 8.000 € na nákup             

budovy č.109 

     

Hlasovanie :  Prítomní         4 

                      Za                   4 

                      Proti                0 

                      Zdržali sa        0 



K bodu č. 5.  Schválenie zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci –  

                       právne zastúpenie pri zonácii NP MP 

 

                       

           Starosta uviedol, že uznesením 2/2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zaslanie  

pripomienok k zámeru Ministerstva životného prostredia o rozšírení Národného parku a  

k zámeru  zvýšenia  bez zásahovej  zóny z 13% na 50% v rozsahu 25 strán. 

           V zastúpení všetkých dotknutých osôb mesto Tisovec vystavilo objednávku na 

advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. na vypracovanie pripomienok 

v konaní vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Následne boli 

pripomienky spracované a zaslané.  

           Obci Muránska Huta prináleží metodikou prerozdelenia výdavkov uhradiť čiastku 

53,45 €.  Po doplnení údajov, prerokovaní a schválení  zmluvy na obecnom zastupiteľstve je 

potrebné zmluvu zverejniť a uhradiť, konštatoval  starosta. Následne pristúpili poslanci 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 13/2020 : 

 

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

zákona o obecnom zriadení 

 

 

schvaľuje 

 

-  podpísanie zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci a úhradu čiastky 

53,45 € 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní         4 

                      Za                   4 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0 

 

 

 

K bodu č. 6:  Schválenie návrhu mikrokampane „ NEBERTE NÁM LES " 

 

 

            Ďalej starosta informoval poslancov o projekte, ktorého cieľom je pripraviť a spustiť 

mikro kampaň, ktorá bude cieľovým skupinám ( štátna správa, média, verejnosť ) cez vhodne 

zvolené komunikačné kanály a nátlakové akcie presvedčivo komunikovať dôvody prečo je 

potrebné zastaviť rozšírenie Národného parku Muránska planina a chrániť majetkové práva 

tradičných vlastníkov. 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2020 : 

 

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

zákona o obecnom zriadení 

 

 

schvaľuje 

 

- návrh mikro kampane „ NEBERTE NÁM LES " 

 

 

Hlasovanie :  Prítomní         4 

                      Za                   4 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0 

 

 

K bodu č. 7: Informácia  o pláne činnosti  MAS MPČH 

 

 

            Starosta uviedol, že bol na zasadnutí rady Partnerstva Muránska planina – Čierny 

Hron, ktorého sme členom a uviedol do pozornosti nové skutočnosti ohľadne pozmeneného 

návrhu Plánu činnosti na rok 2020. 

           Vzhľadom  na situáciu spôsobenú pandémiou COVID – 19 boli zrušené všetky 

plánované aktivity na prezentáciu Partnerstva ( Trh regionálnych produktov, Deň regiónu 

Muránska planina ... ).                                                                                                                    

           Došlo k spomaleniu postupov ohľadne financovania a schvaľovania. Prvýkrát  nebola 

vyhlásená Grantová výzva na rok 2020 z dôvodu časového posunu a otázok zabezpečenia 

financovania, konštatoval  starosta. 

 

 

 

K bodu č. 8 : Určenie pracovnej skupiny poslancov na dodržiavania  

                       VZN č. 2/2019 a č. 4/2019 

 

 

               V dôsledku nedostatku zamestnancov obce  starosta požiadal o pomoc poslancov pri 

dodržiavaní týchto všeobecne záväzných nariadení:  

 

VZN 2/2019 - starosta uviedol, že obec týmto nariadením ustanovila podrobnosti k dani za  

užívanie verejného priestranstva, najmä miesta ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné 

spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby podľa určitých kritérií, náležitosti  

oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. 

                       Aj napriek tomuto nariadeniu neustále dochádza k porušovaniu tohto VZN. 

Problémom je trvalé parkovanie niektorých vozidiel na obecnom priestranstve, ktoré počas 

letných aj zimných mesiacoch obmedzujú premávku. Parkovaním vozidiel  na verejnej zeleni 

bránia aj pri vykonávaní údržbárskych prác ( kosenie, hrabanie...). 

                      V prvom  rade  treba dbať na dodržiavanie VZN, hlavne kvôli bezpečnosti  

a zdraviu občanov, podotkol starosta a pokračoval, že  ako aj občan, tak aj obec je  zodpovedá 

za svoj pozemok.  



                     Ak si občan nesplní svoje povinnosti, bude mu doručená výzva za užívanie 

verejného priestranstva  na úhradu, ktorú starosta prezentoval poslancom na poslednom 

zasadnutí.  

                      Po vzájomnej diskusii s poslancami sa dohodli, že budú hľadať spoločné 

riešenie kde parkovať autá pri bytových domoch  na Prednej Hore a takisto v Muránskej Hute 

dbať nato, aby si majitelia domov a chát parkovali autá vo svojich záhradách, kde majú 

dostatok miesta. Zároveň starosta poveril poslancov, aby dohliadali  na dodržiavanie tohto 

nariadenia. 

  

Dohľad  budú vykonávať -  F. Gombaský a V. Sedlák v Muránskej  Hute 

                                             J. Lukáš a M. Chlebovič na Prednej Hore 

  

 

 

 VZN 4/2019  - novelizáciou zákona  o vodách č. 364/2004 sa sprísnili podmienky 

likvidovania obsahu žúmp na Slovensku.  Zákon jednoznačne určil  kde sa zneškodňujú tieto 

odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.  

                         Povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody je  

likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne 

odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnené vykonávať prevádzkovatelia verejnej 

kanalizácie, teda spoločnosť VVS, a. s., obec a oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. 

                         Nie je teda dovolené, likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do 

rigolov, potokov, na cesty, na voľné priestranstvá zelene obce. 

                         Starosta poveril poslancov, aby zmapovali situáciu v obci, kde a ako sa 

nakladá s obsahom žúmp. 

 

Poverenými osobami sú – F. Gombaský a V. Sedlák v Muránskej Hute 

                                          J. Lukáš na Prednej Hore 

 

 

 

K bodu č. 9 : Diskusia 

 

 

           Starosta informoval poslancov o aktualizáciách  zákonov, ktoré mu zasiela pravidelne 

advokátska kancelária. Jednou z informácií je aj ustanovenie zákona č. 135/1961 

o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov, ktoré umožňujú 

obciam do 31.12.2020  majetkovoprávne si vysporiadať pozemky nachádzajúce sa pod 

miestnymi komunikáciami. Navrhovanou úpravou sa dosiahne  majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod pozemnými komunikáciami, kde nie je možné s vlastníkom 

pozemku dosiahnuť uzavretie dohody. 

 

          Ďalej starosta informoval o zmenách zákona o odpadoch, v ktorom sa spresňuje okrem 

iných úprav aj zodpovednosť obce za nakladanie s komunálnym odpadom. 

 Od 1.1.2021 sa sprísňujú výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať triedený zber 

komunálneho odpadu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad, uviedol starosta. 

 

           Obec Čerhov ponúka svoje akcie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti na 

predaj, začal starosta. Táto obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj 5.144 ks svojich  

akcií. Predkupné právo však majú akcionári VVS a. s. , resp. členovia Klubu akcionárov, 

ktorého členom sme sa stali, uviedol starosta. Ďalej vysvetlil aké výhody prináša tento vstup 

do členstva Klubu akcionárov, prečítal stanovy Klubu  a uviedol, že je potrebné ešte toto 



členstvo schváliť uznesením. Informoval, že obec vlastní 1.470 ks akcií  a nominálna hodnota 

jednej akcie je 33,19 €. Zároveň podotkol,  že sme ako obec takto zarobili sumu 800 €. 

Našej obci ako členovi Klubu akcionárov sú akcie ponúkané za 19,44 € za jednu akciu. 

S poslancami dospeli k záveru, že obec môže kúpiť 10 ks akcií kde ponuku zašleme na 19,50€  

za akciu  

 

 

    

Uznesenie č. 15/2020 : 

 

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

o obecnom zriadení 

 

 

berie na vedomie 

 

 

- znenie stanov Klubu akcionárov VVS a.s. a 

 

schvaľuje 

 

 

- členstvo obce v Klube akcionárov VVS a.s. 

      

         

Hlasovanie :  Prítomní         4 

                      Za                   4 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0  

 

 

 

Uznesenie č. 16/2020 : 

 

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

o obecnom zriadení 

 

 

schvaľuje  

 
- zaslať požiadavku na kúpu  10 ks akcií VVS a.s. pričom cena 1 ks akcií je 19,50 € 

 

Hlasovanie :  Prítomní         4 

                      Za                   4 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0  

 

  

 

 

 



K bodu č. 10 :  Návrh uznesení 

 

 

Všetky uznesenia 11 – 16 /2020 boli prečítané a prezentované pri hlasovaní bez výhrad.  

 

 

K bodu č. 11 :   Záver  

 

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

poslancov a členov komisie.    

 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:07 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 

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

        

                                                   2/  Juraj Lukáš                   ................................. 

    

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

       

 

 

Prítomní : 

Starosta obce :            Marián Szentandrassi 

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

                                   Vladimír  Sedlák 

Zamestnanec obce :   Slavomíra Mikolajová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r í l o h y  

  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 25.6.2020 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 25.6.2020 v Muránskej Hute,  

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 


