
 

Z Á P I S N I C A 
 

            Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 30.6.2021 v Muránskej Hute. 

 
 

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

Otvorenie Obecného zastupiteľstva 
 

                 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 13:00 hod. a 

viedol starosta obce, p. Marian Szentandrássi, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov 

a hl. kontrolóra obce. 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, takže  je  uznášania schopné. 

 

K bodu č. 1: Schválenie programu zasadnutia  a schválenie  zmeny návrhu 

v programe . 
 

        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, avšak starosta informoval, že po schválení programu nastane zmena 

v niektorých bodoch programu, a to bod č.2 sa vymení s bodom  č.1, a bod č.10 bude 

prezentácia Výročnej správy obce za rok 2020, namiesto návrhu uznesení. Následne starosta 

prešiel k schvaľovaniu a následnej úprave programu. 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 : 
 

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.   Schválenie záverečného účtu obce 

5.   Schvaľovanie  rezervného fondu a jeho použitie 

6.   Schvaľovanie prijatia daru pozemkov 

7.   Úprava obsadenia komisií na ochranu verejného záujmu a riešenie    

      sťažností a o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   

      funkcionárov 

8.  Schvaľovanie zúčastnenia sa na grante vyhlásenom MPČH  

9.   Diskusia 

10. Návrh uznesení 

11. Záver.  

     

O aktuálnom  programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

 

 Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0   

http://www.muranskahuta.sk/


Uznesenie č. 10/2021 : 
                        

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

o obecnom zriadení  

 

Schvaľuje  zmenu návrhu v programe  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:  

 

Program : 1.   Schválenie programu zasadnutia OZ                                                 

                        2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                        3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Schválenie záverečného účtu obce 

5.   Schvaľovanie  rezervného fondu a jeho použitie 

6.   Schvaľovanie prijatia daru pozemkov 

7.   Úprava obsadenia komisií na ochranu verejného záujmu a riešenie    

      sťažností a o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   

      funkcionárov 

8.   Schvaľovanie zúčastnenia sa na grante vyhlásenom MPČH  

9.   Diskusia 

10. Oboznámenie sa s Výročnou správou obce za rok 2020 

11. Záver.      

 

 

O zmene návrhu  v  programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0   

                       

  

                     

                        

K bodu č. 2: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.  

 

Uznesenie č. 11/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

                                                   berie na vedomie, 

 

že starosta určil za zapisovateľa : Slavomíru Mikolajovú a  

za overovateľov zápisnice : Juraja Lukáša, Bc. Matúša  Chleboviča 

 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0  

 

 

 

K bodu č. 3:  Kontrola  plnenia uznesení.  

 

 
Uznesenie  č. 7/2021 – starosta informoval o podpísaní pracovnej zmluvy od 1.6.2021 

s novým Hlavným  kontrolórom obce. 

 



Uznesenie č. 8/2021 – žiadosť predsedovi  NR SR prostredníctvom Ministerstva vnútra na 

vyhlásenie nových volieb do obecného zastupiteľstva starosta obce podal. 

 

Týmto považuje za splnenú kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania  

a oznámil, že Uznesenie č. 5/2021, ktoré nám ostalo ešte v sledovaní, budeme prerokovávať 

v bode programu č. 6  na dnešnom zasadnutí, preto ostáva ešte v sledovaní. 

 

 

Uznesenie č. 12/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

 

                                                    berie na vedomie  

 
 

splnenie Uznesení  č. 7 a 8, ktoré sa vypúšťajú  zo sledovania a Uznesenie č. 5 ešte ostáva 

v sledovaní. 

 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

  

K bodu č. 4:   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020. 
  

 

             Vypracovaný Záverečný účet obce za rok 2020 poslanci prerokovali a následne 

schválili. Výsledné hospodárenie obce bolo v dôsledku zapojenie príjmových finančných  

operácií prebytkové vo výške 24.723,33 €.  

              Po vylúčení nevyužitých dotačných prostriedkov 3.428,79 € predstavuje výsledné 

hospodárenie obce prebytok 21.294,54 €.  

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

predstavuje sumu 2.129,45 € a do dobrovoľného rezervného fondu vo výške 90 % , čo 

predstavuje sumu 19.165,09 €. 

             Ďalej bolo prerokované stanovisko  bývalej hlavnej kontrolórky Ing. Ľapinovej k 

Záverečnému účtu obce 2020, ktorá schvaľuje záverečné hospodárenie obce Muránska Huta za 

rok 2020 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 13/2021 : 
 

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

zákona o obecnom zriadení 



                                             berie na vedomie  

- stanovisko hlavnej  kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020 

                                                    a) schvaľuje 

     -     Záverečný účet obce Muránska Huta za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez 

           výhrad 

                                                    b) schvaľuje  

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu 

vo výške 2.129,45 €, ostatné finančné zdroje presunúť  do dobrovoľného rezervného 

fondu vo výške 21.294,54 € . 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

Prerušenie zastupiteľstva 13:40, pokračovanie o 13:42. 

 

 

K bodu č. 5:  Schvaľovanie  rezervného fondu a jeho použitie  

 
 

 

Návrhov na použitie časti dobrovoľného rezervného fondu  je viacej, poslanci sa zhodli že 

rozdelia časť rezervného fondu vo výške 10.000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie v  

m. č.  Predná Hora,  vo výške 4.000  € na opravenie priepustu cesty na lúčku v Muránskej Hute 

a vo výške 5.000  € na splatenie splátky za nákup budovy č.109, ktorá je vo vlastníctve obce. 

 

 

Uznesenie č. 14/2021 : 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4, písmeno a), zákona č. 

369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení 

 

                                                          a) schvaľuje 

- použitie časti dobrovoľného rezervného fondu  vo výške 10.000 € na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie v m. č.  Predná Hora 

 

                                                         b) schvaľuje  

 

- použitie časti dobrovoľného rezervného fondu  vo výške 4.000  € na opravenie 

priepustu cesty na lúčku v Muránskej Hute 

 



                                            c) schvaľuje  

 

-  použitie časti dobrovoľného rezervného fondu  vo výške 5.000  € na splatenie splátky 

za nákup budovy č.109, ktorá je vo vlastníctve obce 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

K bodu č. 6: Schvaľovanie prijatia daru pozemkov 

 

 
             Starosta informoval, že obec oslovili dvaja vlastníci pozemkov v Muránskej Hute.  

 

             Radi by darovali pozemky vo svojom vlastníctve obci.  Po rozhovore s poslancami sa 

dohodli, že ešte poveria starostu na poriadne preverenie jednotlivých listov vlastníctva, na 

preskúmanie tiarch a hlavne na zistenie potrebných informácií ohľadne podielov  v niektorých 

listoch  vlastníctva, aby prijatie daru prebehlo v súlade so zákonom. 
             

 

Uznesenie č. 15/2021 : 
 

 

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

zákona o obecnom zriadení 

 

                                                         poveruje   

 

starostu obce na preskúmanie LV - na preverenie  potrebných právnych  náležitosti súvisiacich 

s prijatím daru – pozemkov. A prípravu darovacích zmlúv na schválenie  

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 7:  Úprava obsadenia komisií na ochranu verejného záujmu 

a riešenie   sťažností a o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných  funkcionárov 

 

 
                 Vzdaním sa mandátu poslancov F. Gombaského a V. Sedláka, je potrebné upraviť 

aj komisie, starosta predložil návrh a prešiel k hlasovaniu.  

 



 

Uznesenie č. 16/2021 : 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 15, zákona č. 369/1990 Zb. zákona o 

obecnom zriadení 

 

 

                                     Schvaľuje zmenu  komisií nasledovne: 

 

• Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

                              predseda komisie :  Bc. Matúš Chlebovič 

                              členovia komisie :  Juraj Lukáš,  Zdenko Zajac 

 

• Komisia  na ochranu verejného záujmu a riešenie sťažností  

                            predseda komisie :   Zdenko Zajac 

                            členovia komisie  :  Juraj Lukáš 

                            členovia mimo poslaneckého zboru :  Alžbeta Sedláková, 

                                                                                         Mgr. Iveta Snitková 

                        

 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

8.   Schvaľovanie zúčastnenia sa na grante vyhlásenom MPČH  
 

 

             Starosta prečítal grantové výzvy a po debate s poslancami sa zhodli, že by sa mohli 

zúčastniť  na grante – budovania rozvoja cestovného ruchu, na ktorej by mala aj obec svoju 

spoluúčasť.  Uviedol však, že opäť to môže byť suma okolo 800 €, ale náš návrh samozrejme 

musí prejsť schválením komisie  MPČH.  

               Ďalej sa dohodli, že  v prípade schválenia grantu, by peniaze boli použité na 

skultúrnenie dvora  budovy č. 109, čo je v záujme obce, vybudovať nové ohnisko alebo ďalšie 

lavičky napríklad. Dohodli sa teda na 200 eurovej spoluúčasti plus dobrovoľnícka práca  

v prípade schválenia  a prešli k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 : 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4, písmeno a), zákona č. 

369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení 



                                                          schvaľuje, 

 

 

- že v prípade schválenia grantu od MPČH, obec Muránska Huta bude mať 200 eurovú  

spoluúčasť na skultúrnenie dvora budovy č. 109   

 

 

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

 

9.   Diskusia 

 

 
1.  Starosta informoval poslancov, že p. Konkoľovský prejavil záujem o kúpu budovy 

č. 109, neprišla však oficiálna ponuka.  

Poslanci nesúhlasili s myšlienkou odpredaja, pretože do kúpy a zveľadenia budovy 

išli s víziou, že to bude v prvom rade prínos pre samotnú obec. Samozrejme ako obec 

sme investovali do spolupráce s organizáciami a začali pripravovať projekty na 

obnovu budovy. 

Predstavil poslancom nový startlabový projekt –  formu dobrovoľnej zbierky. 

Podporovatelia dostanú aj odmenu a čiastka bude využitá  na postupnú opravu 

budovy, najprv na vybudovanie útulne  s potrebnými základnými službami pre 

návštevníkov. 

 

 

2. Ďalej sa starosta vyjadril k akciám konaným v našom kultúrnom dome, kde navrhol 

aby sme zakúpili set tanierov a  príborov, ktorý veľmi chýba, hlavne v tejto ťažkej 

covidovej dobe, keď sa v kultúrnom dome konajú kary a obyvatelia si musia nosiť 

tieto veci od známych a susedov. Starosta odporučil použiť financie určené na 

zmierňovanie po covidovej situácie v obci  

Navrhol teda poslancom schváliť zakúpenie jedálenského setu 50 ks v hodnote 700 €. 

 

Uznesenie č. 18/2021 : 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4, písmeno a), zákona č. 

369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení 

 

                                                          schvaľuje 

 

 

- zakúpenie jedálenského servisu v počte 50 ks, na využitie pri akciách konaných 

v kultúrnom dome v hodnote do 700 €, ktoré budú vynaložené z bežných výdavkov 

obce určených na zmierňovanie po covidovej situácie  

 

Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 



 

3. Starosta oboznámil poslancov s cenovou  ponukou na zameranie cintorína. Po 

spoločnom rozhovore sa však dohodli ešte na preskúmaní ďalších, možno 

výhodnejších ponúk, aby sme mali všetky veci ohľadne správy cintorína v súlade so 

zákonom. 

 

4. Nadväzoval ďalej s prosbou o pomoc poslancov  pri hľadaní novej kronikárky obce, 

keďže nás nečakane opustila dlhoročná kronikárka, obyvateľka obce, p. Zajačková.  

 

5. Ďalej oboznámil poslancov, že mu bol doručený mail o ukončení doby 

prevádzkovania diela, teda ukončenie  zmluvy  so Slovanetom k 31.7. 2021, ohľadne 

kamier. Vysvetlil všetky podrobnosti a uviedol, že to  podstúpi právnikovi, aby táto 

ponuka bola čo najvýhodnejšia pre obec a nedoplácali sme, resp. nepreplácali. Ďalší 

postup s ukončením zmluvy, či predĺžením, alebo s novým návrhom od iného 

dodávateľa  si preberieme po právnikovom vyjadrení, dodal 

 

 

 

10. Oboznámenie sa s Výročnou správou obce za rok 2020 

 

 
             Individuálna výročná správa nadväzuje na záverečný účet obce. Po prečítaní 

úvodných slov z výročnej správy obce starosta vyjadril spokojnosť s vykonanou prácou pre 

obec a obyvateľov. 

 

Uznesenie č. 19/2021 : 
 

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

zákona o obecnom zriadení  

 

 

                                                berie na vedomie 

 

 

-  výročnú správu obce Muránska Huta za rok 2020 

 
Hlasovanie:   Za: 3               Proti: 0                 Zdržali sa: 0 

 

 

11. Záver     
 

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

poslancov a členov komisie.  Vyzval ich ešte raz na  plnenie aj ich povinností, aby dozreli na 

vecí v sledovaní, dohliadli na poriadok v obcí, oslovili občanov do volieb za poslancov a 

skúsili osloviť niekoho za kronikára. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 14:41 hod.  

 

 



 

 

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

                                                                                 

Overovatelia:                           1/  Zdenko Zajac            ................................ 

        

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

    

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

    

    

 

 

Prítomní : 

 

Starosta obce :            Bc. Marian Szentandrássi 

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

Zamestnanec obce :    Slavomíra Mikolajová 

Hostia:   Mgr. Peter Cíger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P r í l o h y  

  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 30.06.2021 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 30.06.2021 v Muránskej Hute,  

 

 

 

Bc. Marian Szentandrássi   .................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Hostia  

 

Mgr. Peter Cíger   .................................................................................... 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 


