
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 25.9.2020 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.   

 

Za zapisovateľku starosta určil :                          Slavomíru Mikolajovú 

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:  Františka Gombaského,  

                                                                                   Vladimíra Sedláka 

 

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 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

Uznesenie č.: 17/2020 : 

  

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. Komunálny odpad, riešenie kuchynského odpadu od 1.1.2021 

5. Schválenie zmluvy o odchyte psov 

                        6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti                                                             

7. Informácia o otvorených výzvach 

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

4/2019 

9. Diskusia 

http://www.muranskahuta.sk/


10. Návrh uznesení 

                        11. 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. 12, 13, 14, 15 a 16  z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6.2020 : 

 

            Uznesenie  12/2020 – starosta informoval poslancov o uznesení, v ktorom schválili 

použitie 8.000 € z rezervného fondu na splátku budovy č. 109  v dvoch splátkach. Informoval 

teda o zaplatení prvej splátky v hodnote 4.000,- €  a druhú splátku pošle do konca októbra, 

povedal. Dodal ešte, že skontroluje koľko financií pribudlo na dobrovoľnej  zbierke 

a prepošle ich na platbu za budovu. 

 

            Uznesenie  13/2020 –  ohľadne zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a spolupráci –  právne zastúpenie pri zonácii NP MP, starosta informoval, že čiastka 53,45 €, 

ktorú mala obec uhradiť je už zaplatená. 

 

            Uznesenie  14/2020 –  k schválenie návrhu mikrokampane „ NEBERTE NÁM LES " 

sa starosta vyjadril, že vlastne návrh z našej strany bol schválený, ale nie je otvorený. 

Uviedol, že sa zúčastnil sedenia v Polomke ohľadne zonácie. Štátna ochrana prírody 

pokračuje v návrhu zonácie tak ako je, preto sme sa na tomto  stretnutí dohodli s ostatnými 

dotknutými obcami na spoločnom podaní žaloby voči tomuto návrhu. Na predloženie žaloby 

budeme potrebovať  právnu pomoc, uviedol starosta.  

 

            Uznesenie  15, 16/2020 –  obec sa stala členom Klubu akcionárov VVS a.s., a zaslala 

požiadavku na kúpu  10 ks akcií VVS a. s., pričom cena 1 ks akcií je 19,50 €. Akcie sme však 

nekúpili, keďže to bola verejná dražba, niekto ponúkol viac peňazí a teda kúpil všetky akcie, 

informoval starosta. 

 

                                  

 

K bodu č. 4 : Komunálny odpad, riešenie kuchynského odpadu od 1.1.2021 

 

         

              Starosta skonštatoval, že v triedení komunálneho odpadu sme poľavili. Žijeme 

v konzumnej spoločnosti, a to sa odráža na zvýšenej produkcii odpadu. Cieľom je znížiť 

objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme a zvýšiť objem vytriedeného odpadu       

(papier, plast, sklo a kovy), za ktorý neplatíme. 

              Uviedol, že ak to pôjde takto ďalej, bude nútený zvyšovať poplatok  za komunálne 

odpady na rok 2021,  Poprosil poslancov o ďalšie nápady k zlepšeniu separácie a znižovanie 

nákladov v prospech našich občanov a ochrany životného prostredia.  

 

              V nadväznosti na dôležitosť triedenia odpadu, starosta opäť pripomenul, že od 

01.01.2021 novelizáciou zákona dôjde k zmene v odpadovom hospodárstve, kedy bude 

povinnosťou obce zaviesť triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. 

              Obec teda bude povinná zabezpečiť zber tohto odpadu a jeho vývoz, a to bude stáť 

obec nemalé finančné výdavky. Poukázal aj na to, aký dopad budú mať zvýšené náklady 

samospráv na miestne poplatky, ktoré zaplatia obyvatelia obce. Práve preto by mala ísť 



separácia opačným smerom a nie ako teraz, kde pri kontrole komunálneho odpadu  (čierne 

nádoby) nachádzame veľa plastov, obalov  z mlieka,  džúsu, skla a kovov, ktoré tam nepatria 

rovnako ako popol a BIO odpad.  

 

 

 

K bodu č. 5: Schválenie zmluvy o odchyte psov 

 

  

             Starosta sa opäť vrátil k téme odchytu túlavých psov, a teda k povinnosti obce  

zabezpečiť ich odchyt a následné umiestnenie do karanténnej stanice, alebo útulku pre 

zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat. 

             Informoval poslancov, že  oslovil veľa firiem aby sa dohodol  na podpísaní zmluvy, 

kde nám dodávateľ služby zabezpečí odchyt iba v prípade potreby, ak by takáto situácia 

nastala. Zmluva musí byť finančne prijateľnejšia,  ako cenová ponuka od p. Slanej a zároveň 

má  spĺňať zákonom stanovené podmienky.  Následne prešiel k hlasovaniu, či poslanci 

súhlasia s podpísaním takejto zmluvy a zároveň uviedol, že ich bude informovať s kým 

zmluvu uzavrel. 

              

              

Uznesenie č. 18/2020 : 

 

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

o obecnom zriadení 

 

                  

Schvaľuje  

 

- Podpísanie zmluvy o odchyte túlavých psov, platba iba za reálny odchyt a odvoz 

túlavého psa.  

 

 

Hlasovanie :  Prítomní         3 
                      Za                   3 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0  

 

 

 

 

 

K bodu č. 6:  Schválenie plánu kontrolnej činnosti  

 

 

            Starosta prečítal body plánu kontrolnej činnosti do konca roka 2020.  Opäť 

pripomenul poslancom, že prácu kontrolórky riadi obecné zastupiteľstvo, teda že môžu 

kedykoľvek nazrieť a dať preveriť činnosti obce. Následne prešiel k hlasovaniu. 

 

 

 

 

                                                                   

Uznesenie č. 19/2020 : 



 

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

o obecnom zriadení 

 

   

Schvaľuje  

 

 

 

- Plán kontrolnej činnosti do konca roka 2020 

 

 

Hlasovanie :  Prítomní         3 

                      Za                   3 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0  

 

 

 

K bodu č. 7: Informácia o otvorených výzvach 

 

 

           Starosta prešiel s poslancami možnosti výziev, s čím by sa mohla začať rekonštrukcia 

na budove č. 109. Informoval, že požiadal o cenové ponuky a konkrétne možnosti preberie 

s poslancami na ďalšom zasadnutí, keď bude mať už konkrétne čísla. 

 

 

 

 

 

K bodu č. 8 : Kontrola  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, debatovali spolu o vzájomných zisteniach. 

Poslanci budú naďalej pokračovať v pozorovaní , aby sa dodržiavali tieto nariadenia. 

 

 

 

 

K bodu č. 9 : Diskusia 

 

 

             Diskusiu začal starosta informáciou o podielových daniach, teda informoval 

poslancov o tom, o koľko peňazí je obec ukrátená na týchto daniach. Ministerstvo financií 

vyhlásilo výzvu o poskytnutí bezúročných návratných pôžičiek, ako kompenzáciu výpadku 

týchto podielových daní. Výška pôžičiek je individuálna pre každú obec, nám by vedeli 

poskytnúť sumu 2.753,- €, povedal starosta. O podporu je možné požiadať do 31.10.2020. 

           Po vzájomnej diskusii sa spolu s poslancami dohodli, že o prislúchajúcu čiastku 

požiadajú. Peniaze budú ako dobrovoľný  rezervný fond obce a  v prípade potreby ich vieme 

po schválení obecného zastupiteľstva použiť na potreby obce, uviedol starosta.   

 



          

 

 

  

 

Uznesenie č. 20/2020 : 

 

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

o obecnom zriadení 

 

 

Schvaľuje  

   

 

- Návrh prijať bezúročnú finančnú pomoc v sume  2.753,- €. Ktoré sa použijú na 

bežné výdavky. Previesť na účet  dobrovoľného rezervného fondu obce 2753,-€  

s tým, že na  ich ďalšie využitie je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie :  Prítomní         3 

                      Za                   3 

                      Proti               0 

                      Zdržali sa       0  

 

 

 

 

           Ďalej  starosta pokračoval informáciou o pohľadniciach s blahoželaním, ktoré začala 

obec rozposielať oslávencom. Keďže pre mimoriadnu situáciu nie je vhodné navštevovať 

oslávencov.  

 

           Poskytol informáciu ako je to s vykurovaním obecného úradu, doterajší systém je 

zastaralý, spotrebuje veľa elektrickej energie, a to stojí obec  nemalé finančné prostriedky.  

 

           

 

 

K bodu č. 10 :  Návrh uznesení 

 

 

Všetky uznesenia 17 – 20 /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 16:00 hod. 

 

 

 



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

                                                                                 

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

        

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

    

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

       

 

 

Prítomní : 

Starosta obce :            Marián Szentandrassi 

Poslanci :             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 25.9.2020 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 25.9.2020 v Muránskej Hute,  

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 



   

 

    

 

 

 


