
 

Z Á P I S N I C A 

 zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov Muránska Huta, 

konaného dňa 29.10.2021 v Muránskej Hute. 

 
 

P r í t o m n í : -  Bc. Matúš Chlebovič 

   Juraj Lukáš 

   Zdenko Zajac  

 

Miesto rokovania: zasadačka OU Muránska Huta  o 13:00 

 

Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov  

Muránska Huta otvoril o 13:00 hod. a viedol predseda komisie p. Bc Matuš Chlebovič, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je  zvolané na základe stažnosti 

Romana Valašteka prítomný členovia komisie 3 z celkového počtu 3, takže  je  uznášania 

schopné.   

 

K bodu č.1: Schválenie programu zasadnutia OZ. 

 

        Predseda komisie predniesol návrh programu rokovania komisie. 

O programe rokovania dal predseda komisie  hlasovať: 

 

 Hlasovanie :  Prítomní 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

Uznesenie MK  č.: 1/2021 : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Huta 

 

Schvaľuje  program  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

 

N á v r h programu rokovania: 

 

1. schválenie programu rokovania 

2. otvorenie a schválenie overovateľov a zapisovateľa zasadnutia komisie 

3. kontrola fakturácie za zimnú údržbu 

4. kontrola preverenie úniku daní starostom obce 

5. kontrola zverejnenia informácii o voľbách 

6. kontrola postupu sťažnosti na pohyb psov 

7. Záver 

 

K bodu č.2:  Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa. 

Otvorenie, schválenie programu rokovania Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Obce Muránska Huta Bc. Matúš 

Chlebovič (ďalej len “komisia”) Predseda komisie dáva na vedomie že nemal možnosť zvolať 

zasadnutie komisie pre neprítomnosť jedného z členov komisie a nemožnosti náhrady (práca v 

zahraničí)  

 



Za zapisovateľa predseda  určil :                   Bc. Matúša Chleboviča 

Za overovateľov zápisnice predseda  obce určil: Zdenka Zajaca, Juraja Lukáša 

K bodu č. 3:  kontrola fakturácie za zimnú údržbu 

 

 

          Komisia si prešla vyjadrenie hlavného kontrolóra a vyjadrenie starostu obce. 

Skonštatovali že sami vedia že zimná údržba bola vykonaná zodpovedne a podľa kontroly 

pluhovania aj s ich záznamami vo väčšom rozsahu ako bolo fakturované a podozrenia 

z neoprávneného fakturovania sa nepotvrdili skôr naopak za zimnú údržbu patrí dodávateľovi 

vďaka   

 

Uznesenie MK   č. 2/2021 : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Huta 

 

Komisia konštatuje  že nedošlo k neoprávnenej fakturácii za zimnú údržbu 

 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 4:  kontrola preverenie úniku daní starostom obce 

 

 

Komisia informuje sťažovatela , že obec bude postupovať dôsledne podľa 

zák.č.563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

 

          Komisia si prešla vyjadrenie ekonómky obce k daňovým povinnostiam starostu obce od 

roku 2009 do súčasnosti . Podľa vyjadrenie starosta obce zaplatil oproti povinnostiam ktoré 

mu boli nesprávne vyrubené vo výške 27.87€. 

 

Uznesenie MK   č. 3/2021 : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Huta 

 

Komisia konštatuje  že nedošlo k kráteniu dani starostom obce. 

 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

K bodu č. 5 :   kontrola zverejnenia informácii o voľbách preposlané z Oú RS 

 

          Komisia skontrolovala vyvesenie informácii na úradnej tabuli a www.muránskahuta.sk 

Na úradnej tabuli bolo zverejnenie podľa zákona čo je dôležité a postačujúce na splnenie 

povinností. Na www stránke bolo zverejnenie ako opisuje sťažovateľ neskôr čo spôsobilo 

v deň zverejňovania neprítomnosť zamestnankyne  a bolo zverejnene v najbližšom možnom 

čase. 

http://www.muránskahuta.sk/


 

Uznesenie MK   č. 4/2021 : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Huta 

 

Komisia konštatuje  že nedošlo k porušeniu povinností pri zverejňovaní povinných 

informácii k voľbám a odporučia starostovi zabezpečiť zverejňovanie na www stránke aj 

v zastúpení pri neprítomnosti zamestnankyne. 

 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

K bodu č. 6 :   kontrola postupu sťažnosti na pohyb psov preposlané z Oú RS 

 

          Komisia si preštudovala spis a na základe vyjadrenia právnika obce JUDr. Jozefa 

Sotolářa skonštatovala že sa nejedná o sťažnosť  ale o susedský spor ktorý sa doporučuje 

riešiť zmierom ako aj starosta postupoval. Odporúča starostovi aby aj v týchto prípadoch 

podával informácie písomne na základe podpisu. 

 

Uznesenie MK   č. 5/2021 : 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Huta 

 

Komisia konštatuje  že nedošlo k porušeniu povinností pri riešení sťažností preto že sa jedná 

o susedský spor  ktorý sa rieši zmierom 

 

 
 

Hlasovanie :  Prítomní 3 

             Za   3 

  Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 7 :   Záver 

 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 

Ukončenie 14:20  

 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil, zapisovateľ:     Bc. Matúš Chlebovič    ................................. 
                                                                                 
Overovatelia:                           1/  Juraj Lukáš                  ................................ 

        
                                                   2/  Zdenko Zajac       ................................. 

    
 

 

 


