
Uznesenie č. 21/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 

 

K bodu 2 -  Schválenie programu riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

  

program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce  Muránska Huta.  

 

 Hlasovanie:    

Za: 4  Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 22/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 
 

 
K bodu č. 4.  schvaľovanie  VZN 1/2020 

 

 

            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. 1/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska 

Huta.   

                                                                   uznáša sa  

 

 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Muránska Huta. 

 

 
 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac 

                           

                                                  

 

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 



Uznesenie č. 23/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 
 

K bodu č.5.  Návrh na úpravu rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2020 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa  §  11 ods. 4 písmeno b, v súlade s § 9 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

Schvaľuje  

Zmenu „Rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2020“ Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

podľa priloženého návrhu: 

 

Úprava bežných príjmov: 14.12.2020 

PRÍJMY 

PRÍJMY 

Hlavná kat. Názov   schválený rozpočet  Rozpočet po zmen.  Skutočnosť 

 

Bežné príjmy 

100 Daňové príjmy    76 100,00   76 660,00   76 710,93 

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku  51 000,00   50 000,00   49 901,03 

120 Dane z majetku    21 000,00   21 890,00   21 960,14 

130 Dane za tovary a služby     4 100,00     4 770,00     4 849,76 

200 Nedaňové príjmy      5 740,00     8 390,00    8 949,80 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva       830,00        900,00       911,06 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a 3 400,00     5 690,00    6 031,08 

290 Iné nedaňové príjmy       1 510,00      1 800,00     2 007,66 

300 Granty a transfery     10 277,00    34 620,00   34 746,32 

310 Tuzemské bežné granty a transfery   10 277,00     34 620,00    34 746,32 

Bežné príjmy spolu     92 117,00   119 670,00   120 407,05 

 

Kapitálové príjmy  

300 Granty a transfer     5 000,00             0,00           0,00 



320 Tuzemské kapitálové granty a transfery   5 000,00                     0,00           0,00 

 

Kapitálové príjmy spolu    5 000,00             0,00            0,00 

 

Príjmové FO    

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 6 700,00       15 443,05                15 443,05 

450 Z ostatných finančných operácií       6 700,00       15 443,05                15 443,05 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné         0,00         2 753,00                  2 753,00 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné              0,00         2 753,00                 2 753,00 

Príjmové FO spolu          6 700,00                   18 196,05                18 196,05 

Príjmy Spolu:       103 817,00    137 866,05                     138 603,10 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák,    František Gombaský,   Bc. Matúš 

Chlebovič,   Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 
K bodu č. 5.  Schvaľovanie rozpočtu Obce Muránska Huta na roky 2021 – 2023  + 

stanovisko hlavného kontrolóra obce 

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 2021 podľa predloženého a zverejneného  návrhu: 

                                                         B:   berie na vedomie  

- rozpočet obce Muránska Huta na rok 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu: 

                                                         a berie na vedomie 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce Muránska Huta k návrhu rozpočtu Obce Muránska 

Huta na roky 2021 – 2023 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 

 

 



Uznesenie č. 25/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 
K bodu č. 6:    Schválenie predlženia dobrovoľnej zbierky  na nákup budovy  sup. č. 109 pre 

zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

  

predlženie verejnej zbierky  na nákup budovy súpisne číslo 109 pre zachovanie histórie 

obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta 

 

Ustanovuje podmienky verejnej zbierky: 

 

- označenie subjektu na pomoc, ktorému sa zbierka organizuje 

Obec Muránska Huta - Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce 

Muránska Huta 

- označenie usporiadateľa zbierky: Obec Muránska Huta  

- účel zbierky: Nákup budovy na zriadenie pamätnej izby  č.d.109 

- spôsob vykonania dobrovoľnej zbierky: 

o predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok: Obecný 

úrad Muránska Huta  

o zriadením a zverejnením účtov v peňažných ústavoch na zasielanie príspevkov: 

zverejnime účet zriadený v SLSP na tento účel  

o zriadením a zverejnením miest určených na prijímanie príspevkov: Pokladňa 

Obecného úradu  

o zbierka predmetov súvisiacich s históriou obce do pamätnej izby: Obecný úrad 

Muránska Huta  

- čas konania zbierky: 17.7.2019 – 31.12.2020 predlženie 1.1.2021 do 31.12.2021 

- miesto konania zbierky: Obec Muránska Huta  

- osoby zodpovedné za konanie zbierky: starosta Obce Muránska Huta Marian 

Szentandrássi  

- spôsob akým sa vyúčtuje zbierka a termín vyúčtovania: priebežne k 31.12.2019 

a 31.12.2020   predlženie do 31.12.2021   

- osoba ktorá vyúčtuje zbierku: Janka Hrbálová administratívny pracovník 

- kontrola vyúčtovania zbierky: Hlavný kontrolór Obce Muránska Huta  

- správa o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou 

zbierkou – kto uskutoční a obsah 



Správa 1x mesačne zverejnená na Obecných stránkach obce a verejnej tabuli 

Obecného úradu  

Pri uzavierkach 31.12.2019, 31.12.2020 a 31.12.2021 správa o úspešnosti zbierky  

sumárne so zverejnením neanonymných darcov  

Na stránkach obce a zápisom do kroniky obce.   

 
 

Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 26/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 

 

K bodu č. 4.  schvaľovanie   schválenie podanie žiadosti o dotáciu C1 a C4   

ENVIROFOND 

 

 

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 o dotáciu na  ENVIROFOND  v kategórii C1 a C4 

Schvaľuje 

5% spoluúčasť na financovanie technológie – traktor s vlečkou a prídavné 

zariadenia  

 

 

 

 Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

 

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 



Uznesenie č. 27/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 
 

K bodu č. 7.  Schvaľovanie predlženie splatnosti  ceny za budovu 109 

 

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 

  

                                                           poveruje  

 

- starostu obce na podpis dodatku k predĺženiu splatnosti ceny za budovu č. 

109 

 

Poveriť  starostu obce na vyjednaní a podpísaní dodatku ku kúpnej zmluve 

o nákup budovy č 109. kde bude predlženie splatnosti dlžnej čiastky  do konca 

roka 2022. 

 
Hlasovanie:    

Za: 4  Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 



        Uznesenie č. 28/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 

 
K bodu č. 10. Schválenie dodatku zmluvy pri Slovak Energy  

 

Schválenie dodatkov zmlúv pri Slovak Energy  Kde nám garantujú najnižšiu cenu na trhu 

a zabezpečí nám výhodnejšiu cenu oproti doterajšej vstúpením do kategórie VIP cien 

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 

 

dodatok zmluvy na zaradenie do najvýhodnejšej cenovej  kategórie 

 

Hlasovanie:    

Za: 4  Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 

 

 

 
 



Uznesenie č. 29/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 
zo dňa 14.12.2020 

 

K bodu 10: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 

 

A. vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Muránska Huta na 22.02.2021 15:00 

v zasadačke obecného úradu. 

 

B. určuje: 

 

1. predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

-  kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 

             úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť  

- spôsobilosť na právne úkony 

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,   - práca s počítačom (min. 

Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)   - flexibilnosť,   - zmysel pre 

zodpovednosť a samostatnosť,   - prax v oblasti kontroly samosprávy a znalosti a 

skúsenosti v oblasti manažmentu sú vítané. 

 

2. náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 

údaje (telefón, e-mail) 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

- úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

- profesijný životopis 

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona 

č.122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu  0,087% úväzku, t. j. 3,5 hod. 

týždenne  

 

4. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 

nástupu do práce, týmto dňom je 01.03.2021. 

 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu Obec Muránska Huta,  

094 01 Muránska Huta č. 2 najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 

08.02.2021. 15:30 



C. schvaľuje 

 

 

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 

2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného 

kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Muránskej Hute v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút. 

3. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí 

4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 

skutočnosti písomne informovaný. 

 

 

D. zriaďuje 

 

komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na 

posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra v zložení z poslancov:  Vladimír Sedlák , Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš 

a Slavomíra Mikolajová, pracovníčka Obecného úradu, ktorá o výsledku spíše zápisnicu. 

Zápisnicu podpíšu  všetci prítomní. V prípade, že niektorá z prítomných osôb pri otváraní 

obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice 

uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

 

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra, a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

najneskôr do 15.02.2021. 

Táto komisia bude plniť aj funkciu volebnej komisie. 

 

 

E. ukladá obecnému úradu 

 

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. 

 

Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Muránskej Hute, tel.: 058/ 449 41 24 počas úradných 

hodín. 

 

Hlasovanie :  Prítomní 4 

             Za   4 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 1 

 

                                                                                                               Marián Szentandrássi                            

                    starosta obce 

Muránska Huta, 14.12.2020 



 Uznesenie č. 30/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 

 
K bodu č. 10.  úprava platu starostu obce  od 1.1.2021 

 

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 v súlade §3 a  §4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z-z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 

 

Schvaľuje   

 

O zvýšení platu o 25% od 1.1.2021 do konca funkčného obdobia  

 

Hlasovanie:    

Za: 3 Vladimír Sedlák, Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: 1 František Gombaský, 

Neprítomní: 1 Zdenko Zajac,   

                           

                           

                                                  

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 
 

 

 
 

 

 



        Uznesenie č. 31/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Muránska Huta, 

zo dňa 14.12.2020 

 

 

 
K bodu č. 10.   odmeny poslancom  

          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

  

                                                         schvaľuje 

 

rozdelenie sumy 550€ na rozdelenie poslancom podľa odpracovaného času a aktivity pri práci 

nad rámec povinností poslanca OU  

 

  

 

 
Hlasovanie:    

Za: 4 Vladimír Sedlák, František Gombaský, Bc. Matúš 

Chlebovič, Juraj Lukáš 

Proti: -  

Zdržal sa: -  

Neprítomní: 1  Zdenko Zajac  

                           

                                                  

 

                                                                                                            Marián Szentandrassi 

              starosta obce 

Muránska Huta,  14.12.2020 

 


