
 

Z Á P I S N I C A 
zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 19.3.2021 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.  

 

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 zapisovateľa starosta určil :                  Zdenka Zajaca 

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 5 

             Za   5 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

Uznesenie č.: 1/2021 : 

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 : 

 

Program : 1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

  2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

  3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Opätovné vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

5. Oboznámenie zo správou kontrolnej činnosti za rok 2020. 

6. Informácie o priebehu testovania na COVID 19. 

7. Informácie o miere separácie pri zbere  komunálneho odpadu za rok 2020 + 

kroky na nápravu separácie. 

8. Informácia o individuálnej účtovnej uzávierke.  

9. Diskusia. 

10. Návrh uznesení. 

11. Záver.      

 

 

K bodu č. 3:  Kontrola  plnenia uznesení.  

http://www.muranskahuta.sk/


 

 

             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. 18, 19 a 20  z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.9.2020. 

 

            Uznesenie  26/2020 – žiadosť podaná aj doplnená na C4  bez spoluúčasti pri nákupe 

ale 5% spoluúčasť na doplnky pluh, štiepkovač, vrták, zametacia kefa  

            Uznesenie  27/2020 –  zmluva je pripravená na podpis ústne odsúhlasená  

Uznesenie  29/2020 –  musíme vyhlásiť opätovne voľbu HK  v nasledujúcom bode  

  

K bodu č. 4: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

 

Ako bolo spomenuté v úvode, naša hlavná kontrolórka nastúpila na materskú dovolenku čo jej 

nedovolí vykonávať činnosť hlavného kontrolóra. Na Prvé kolo sa nám nikto neprihlásil aj 

keď sme oslovili viacerých vhodných kandidátov. Z tohto dôvodu musíme vyhlásiť voľbu 

hlavného kontrolóra.  

 

Uznesenie č. 2/2021 : 

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 15.05.2021 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  0,106% úväzku, t. j. 4 hod. 

týždenne  

 

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

nástupu do práce, týmto dňom je 01.06.2021. 

 

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 

30.04.2021. 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. 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, 

Zdenko Zajac a Janka Hrbálová, 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 najneskôr do 30.04.2021. 

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 webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. 

 

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

hodín. 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní 5 

             Za   5 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

 



K bodu č. 5: oboznámenie sa so správou kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Starosta dodal správu pred rokovaním v určenej lehote, všetci si ju preštudovali bez 

pripomienok. pripomenuli odporučenia  a pochvalu ktorú adresovala vedeniu obce.  

 

Uznesenie č. 3/2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 

 

Berie na vedomie 

správu kontrolnej činnosti za rok 2020 bez výhrad 

 

Hlasovanie :  Prítomní 5 

             Za   5 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

  

K bodu č. 6: Informácie o priebehu testovania na COVID 19. 

Starosta odprezentoval činnosť a náročnosť práce okolo  testovania,  hlavne časovú náročnosť. 

Testovanie sa organizuje cez MOM Obce Lubeník čím sme im zaviazaný a vďačný.   

Oboznámil poslancov o ekonomickej výhodnosti testovania, kde na rozdiel od iných obcí máme 

šťastie že máme zamestnancov OLÚP-u, inak by sme mali málo testovaných a finančne by sme 

to nezvládli. V prípade ak sa bude testovať menej ľudí budeme musieť skončiť s testovaním. Je 

dôležité aby sa ľudia testovali pravidelne a tu na Muránskej Hute, inak bude obec na testovanie 

doplácať.  

 

K bodu č. 7.   Informácie o miere separácie pri zbere  komunálneho odpadu za rok 2020 

+ kroky na nápravu separácie. 

 

Podarilo sa nám s firmou Brantner  vážiť 3 mesiace komunálny odpad,  kde sa potvrdilo to, že 

komunálu máme menej ako nám doteraz uvádzali. Aktivita okolo odpadu je pre nás veľmi 

prínosná,  lebo sme dosiahli 66,43% mieru separácie čo je rekordné číslo na Slovensku. 

Vďaka tomu sme sa pri poplatkoch dostali do najnižšej cenovej kategórie a aj pri narastaní 

cien za odpad nemusíme dvíhať poplatok za komunálny odpad.  

Aj napriek dobrým číslam sa stáva, že niekto napríklad hodí sklo a plasty do kompostu alebo 

komunál do skla. Toto správanie považujeme za nezodpovedné a budeme to riešiť kamerami 

a následnými pokutami.  

Stále však patrí veľká vďaka všetkým, ktorý triedia odpad a myslia na životné prostredie 

ktoré chránime pre naše deti a vnúčatá. 

 

 

K bodu č. 8.:  Informácia o individuálnej účtovnej uzávierke.  

 

Rok 2020 sme ekonomicky skončili v kladných číslach a výsledok je plus 7900€ čo hovorí 

o dobrej hospodárnosti obce. Pri ukončení záverečného účtu sa rozhodnete o použití financií 

a presune na rezervný fond alebo iné využitie.  

 

 

 

 



K bodu č. 9: Schválenie použitia rezervného fondu. 

Starosta prezentoval že v roku 2019 sme mali  prebytok 9340€, ktoré sme previedli na 

rezervný fond uznesením 12/2020. 8000€ sme previedli na splátku budovy. Preto  navrhujeme 

použiť 1340€ z rezervného fondu  na splátku budovy.  

 

Uznesenie č. 4/2021 : 

 

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

zákona o obecnom zriadení  

 

 

                                                              schvaľuje  

 

použitie časti dobrovoľného rezervného fondu tvoreného z roku 2019  vo výške 1 340 €  na 

splatenie splátky za nákup budovy č.109 

 

Hlasovanie :  Prítomní 5 

             Za   4 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 1 

 

 

K bodu č. 9: Diskusia: Multikára a další postup.  

 

Poslanec František Gombaský navrhol, opraviť Multikáru. Na opravu je potrebné zavolať 

mechanika, aby sa vyjadril k náročnosti opravy a o financiách na to potrebných. Dohoda je, že 

zavoláme mechanika Františka Spišáka ktorý povie,  či je oprava možná a koľko by stála. 

Následne poslanci rozhodnú ako ďalej.  

 

K bodu č. 9: Diskusia:  Oprava a údržba hydrantov.  

Pri poslednom požiari v obci sa zistilo,  že máme poškodený kľúč na hydrant, ktorý treba 

kúpiť alebo opraviť. Juraj Lukáš sa ponúkol  že ho opraví treba mu ho odovzdať.  Bude 

potrebná aj revízia hadíc, kontrola a označenie hydrantov.   

 

K bodu č. 9: Diskusia:  Sčítanie obyvateľov. 

Starosta prezentoval že máme sčítaných 89,5%, čo je dobré číslo. Samozrejme pre obec je 

dôležité,  nech sa k nám sčíta čo najviac ľudí,  aby sme dostávali čo vyššie podielové dane.  

 
K bodu č. 9: Diskusia:  Schválenie prijatia daru na pozemky.  

Potrebujeme vyriešiť pozemky pod cestou na cintorín,  aby sme ju vedeli opravovať 

a udržiavať.  Skúsime to s majiteľmi darovaním pozemkov. Aj teraz máme ponuku na 

darovanie pozemkov, z ktorých niečo budeme potrebovať. Starosta navrhol prijímať dar 

a financovať z obce návrh na vklad do katastra.   

 

Uznesenie č. 5/2021 : 

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

zákona o obecnom zriadení 



 

Schvaľuje  

 

prijatie darov vo forme  pozemkov 

 

 

- pripravenie potrebných dokladov vypracovanie zmluvy a prijatie daru od darcov 

- podpis darovacej zmluvy na darované parcely  

- úhradu nevyhnutných nákladov, na zápis v katastrálnom úrade. 

 

Hlasovanie :  Prítomní 5 

             Za   4 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 1 

 

 
K bodu č. 10 :  Návrh uznesení 

 

Všetky uznesenia 1 – 5 /2021 boli prečítané a prezentované pri hlasovaní bez výhrad.  

 

K bodu č. 11 :   Záver  

 

Starosta úprimne poďakoval poslancom za aktívnu účasť. Pripomenul že sa teší  na ďalšie 

podnety a návrhy od poslancov a členov komisií.    

 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16:33 hod. 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil, zapisovateľka:     Zdenko Zajac             .................................  

                                                                                 

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 19.3.2021 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 19.3.2021 v Muránskej Hute,  

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


