ZÁPISNICA
Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta, konaného
dňa 21.12.2021 v Muránskej Hute.
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice

K bodu č. 1: Otvorenie Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 13:05 hod. a viedol
starosta obce, p. Bc. Marian Szentandrássi, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolóra
obce p. Cígera a hostí. Uviedol, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, a teda je uznášania schopné.

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.muranskahuta.sk a prešiel
k schvaľovaniu programu.

Uznesenie č. 39/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. z
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schvaľovanie VZN č. 1/2021
6. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2021
7. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 – 2024
8. Informácia o financovaní nákupu a údržby budovy č. 109
9. Schválenie predĺženia dobrovoľnej zbierky
10. Schválenie výšky zľavy na el. energiu s viazanosťou VSE
11. Voľba prísediaceho okresného súdu
12. Správa o zistení nezrovnalosti. PPA
13. Informácia od audítora obce o ukončení činnosti
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Návrh uznesení
17. Záver

O aktuálnom programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie: Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Uznesenie č. 40/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie,

-

že starosta určil za zapisovateľa : Slavomíru Mikolajovú
a za overovateľov zápisnice : Bc. Matúša Chleboviča a Jaroslava Spišáka

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 15/2021 – kontrolór obce navrhol aby ešte toto uznesenie ostalo v sledovaní
a počas nasledujúceho roka sa rozhodne ako ďalej, či sa úplne vypustí zo sledovania.
Uznesenie č. 18/2021 – ďalšia cenová ponuka na zakúpenie jedálenského servisu neprišla,
uznesenie ešte ostáva v sledovaní.
Uznesenie č. 26/2021 - zatiaľ sa bude na kamerách podieľať p. Pánik na základe zmluvy
o servise IT techniky, takže kontrolór obce navrhol uznesenie vypustiť zo sledovania.
Uznesenie č. 35/2021 – starosta uviedol, že došlo ku kompromisnému návrhu na tento rok.
Pán Jaroslav Šuhaj dostal ponuku, že zakúpime gumu na pluh, ktorú nám uhradí ako zápočet
za pluhovanie a montáž tejto gumy zabezpečíme našimi zamestnancami na naše náklady.
Rovnakú ponuku dostal aj Rastislav Szentandrássi, ktorý gumu má, ale potreboval otočiť kraje,
ktoré boli už poškodené vykonávaním údržby. Rovnako sme to zabezpečili našimi
zamestnancami, aby bola zabezpečená údržba na zimu 2021-2022. Takto sme si pripravili
údržbu aj na ďalšie obdobia. Bude však potrebné v marci roku 2022, po skončení zimnej údržby
vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre dodávateľov, podpísať nové rámcové zmluvy na výkon
zimnej údržby počas ďalších rokov.

Uznesenie č. 36/2021 – starosta informoval, že po viacerých výzvach a inzerovaní predaja sa
nám podarilo otvorenou dražbou so záujemcami, predať Multicar za sumu 4800 €.

Uznesenie č. 41/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

-

splnenie Uznesení 26, 35 a 36, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania

-

a Uznesenia č. 15 a 18, ktoré ostávajú v sledovaní

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 5: Schvaľovanie úpravy VZN č. 1/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Muránska Huta.
Starosta sa informoval, či si všetci prešli návrh VZN, ktorý im bol doručený
v riadnom čase a bol zverejnený v lehote aj na webovej stránke obce a na nástenke pred
obecným úradom. Informoval ich, že v lehote na predloženie pripomienok k návrhu, neprišli
žiadne pripomienky, podnety od obyvateľov obce.
Následne prečítal zmenu zákona o miestnych daniach, ktorú obdržal od právnika, a to
že od 11.12.2021 nadobúda účinnosť schválený zákon č. 470/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 582/2004, okrem iného, aj dve základné oblasti miestnych daní:
-

Oslobodenie alebo zníženie dane zo stavieb a dane z bytov, stavby a nebytové
priestory alebo ich časti využívané na šport

-

Daň za ubytovanie

V našom VZN č. 1/2021 to znamená nasledovné:
-

zmena § 8, daň za ubytovanie, odsek 3 a 4 sa vypustí
zmena § 8, daň za ubytovanie, odsek 6, kde platiteľ dane odvádza daň sa nahrádza
slovom platí daň

Uznesenie č. 42/2021:
Obec Muránska Huta na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. z 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
schvaľuje
úpravu vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Huta.

-

úprava vo VZN č. 1/2021 § 8, daň za ubytovanie, odsek 3 a 4 sa vypustí
úprava vo VZN č. 1/2021 § 8, daň za ubytovanie , odsek 6, kde platiteľ dane
odvádza daň sa nahrádza slovom, platí daň

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 5: Schvaľovanie VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Huta.
Obecné zastupiteľstvo prešlo každú položku návrhu tohto VZN, kde im starosta
prezentoval zmeny, a to že upravil na návrh p. Školníka sadzbu o polovicu v bode
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Upriamil pozornosť na to, že sa nebude zvyšovať miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Ostane vo výške ako minulý rok, a to vďaka triedeniu.
Poďakoval obyvateľom za triedenie odpadu vo svojich domácnostiach a samozrejme veľká
vďaka patrí zamestnancom obce, ktorí ešte doseparujú aj tento odpad, aby obec mala, čo
najnižšie náklady. Stále patríme medzi obce s vyše 60 % mierou separácie, čo je veľké plus
pre obec, no stále máme čo vylepšovať, uviedol.
Poslanec R. Valaštek sa opýtal na rozdiel v sadzbe daní za trvalé parkovanie vozidla
v Muránskej Hute a m. č. Predná Hora, kde je sadzba ešte o polovicu nižšia. Pýtal sa, prečo je
to tak, ak sme vlastne jedna obec, Muránska Huta.
Starosta vysvetlil, že ľudia v Hute bývajú v rodinných domoch, majú svoje záhrady
a pokojne môžu svoje autá parkovať na svojom majetku. Naopak obyvatelia Prednej Hory
bývajú v bytových domoch a tam jednoducho nie je miesto na parkovanie, tak nemajú iné
východisko, len parkovať na obecnom pozemku, preto majú zníženú sadzbu.
Poslanec R. Valaštek navrhol vypustiť z VZN § 9, daň za predajné automaty, návrh
však bolo potrebné predložiť v stanovenej dobe na pripomienky k návrhu VZN do stanovenej
lehoty, odpovedal starosta. Následne prešli k hlasovaniu – schvaľovaniu VZN.

Uznesenie č. 43/2021:
Obec Muránska Huta na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. z 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. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Muránska Huta.

Hlasovanie:

Za: 4 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 1 - R. Valaštek
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 6: Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2021
Starosta začal tým, že je ešte potrebné schváliť upravený rozpočet obce na rok 2021,
keďže z dôvodu pandémie nebolo možné stretávať sa tak, ako by bolo potrebné. Opýtal sa
poslancov, či majú nejaké nejasnosti a spolu si prešli úpravy rozpočtu v roku 2021.
Oboznámil poslancov o návrhu zmeny rozpočtu obce, na základe zmien prešli
položky, ktoré sa menia a vysvetlili si dôvody, prečo sa menia, napríklad plnenie poistných
udalostí, zmeny vo výbere správnych poplatkov za povolenie na prejazd cez Muránsku
planinu, testovanie.

Uznesenie č. 44/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa § 11 ods. 4 písmeno b, v súlade s § 9
zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
583/204 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

-

úpravu „ Rozpočtu Obce Muránska Huta na rok 2021 “ Rozpočtovým opatrením č.
1/2021 podľa priloženého návrhu:

Úprava bežných príjmov: 21.12.2021

PRÍJMY
Hlavná kat. Názov

Daň z príjmov fyzickej osoby
Daň z nehnuteľností

schválený rozpočet

rozpočet po zmene

52 200 €
20 400 €

52 000 €
21 800 €

Dane za špecifické služby

5 200 €

4 600 €

Príjmy z vlastníctva

1 000 €

1 000 €

Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
poplatky a platby z nepriemyselných činností
Predaj hmotného majetku
Znečisťovanie ovzdušia
Vrátky
Ostatné príjmy

900 €
100 €
1 250 €
0€
0€
400 €
1 400 €

1 600 €
0€
1 270 €
4 800 €
53 €
300 €
2 400 €

prímy spolu

3 700 €

10 268 €

transfery v rámci verejnej správy

8 420 €

47 179 €

Nepoužité prostriedky z predch. rokov
prevod peňažných prostriedkov z rezervného
fondu obce

3 400 €

3 429 €

7 000 €

22 719 €

105 370 €

173 418 €

Príjmy celkom

VÝDAJE
Hlavná kat. Názov

Tarifný plat
Osobný príplatok
odmeny
VSŽP
Dôvera
sociálna poisťovňa
Cestovné náhrady
Energie, voda, pošta, telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Dopravné
Rutinná údržba
nájomné voľby
finančné operácie
Služby
členské príspevky
Transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovým org
nákup budov a objektov RF
Celkom kapital. výdaj
Celkom kapital. výdaj
Rekonštrukcia a modernizácia
Výdaje celkom

schválený rozpočet

46 800 €
500 €
700 €
460 €
3 000 €
11 740 €
200 €
6 080 €
6 650 €
1 800 €
3 560 €
0€
9 672 €
3 555 €
100 €
450 €
400 €
5 000 €
700 €
500 €
800 €
102 667 €

rozpočet po zmene

44 898 €
0€
3 080 €
792 €
2 751 €
12 803 €
4 390 €
7 530 €
10 005 €
1 735 €
8 396 €
290 €
6 841 €
7 249 €
80 €
450 €
520 €
8 260 €
0€
0€
20 759 €
140 829 €

Hlasovanie:

Za: 4 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 1 - R. Valaštek
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 7: Schválenie rozpočtu obce na rok 2022, 2023 a 2024
Starosta sa uistil, či si všetci preštudovali návrh rozpočtu, ktorý bol dodaný v riadnom
čase pred zastupiteľstvom. Oboznámili sa so stanoviskom hlavného kontrolóra obce, ktoré
starosta prečítal a upozornil na dôležité veci. Hlavne na šetrenie a tvorbu rezervného fondu,
ktorý plánujú na nákup budovy.
Prešiel všetky body v návrhu rozpočtu na rok 2022, 2023 – 2024. Odpovedal na otázky
a nejasnosti poslancovi R. Valaštekovi, ktorý vyjadril aj svoj návrh, aby sa nezabudlo dať do
rozpočtu aj osadenie dopravných značiek v obci, načo mu starosta odpovedal, že sa bude
robiť úprava rozpočtu a samozrejme je to ešte v štádiu riešenia.
Starosta informoval, že budú ešte prebiehať aj ďalšie úpravy, obnovy miestnych
komunikácii, vďaka dotácii, ktorú vybavil a prešli k hlasovaniu.

Uznesenie č. 45/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa § 11 ods. 4 písmeno b, v súlade s
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

berie na vedomie
-

stanovisko hlavného kontrolóra obce Muránska Huta k rozpočtu Obce Muránska Huta
na roky 2022, 2023 a 2024

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie č. 46/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa § 11 ods. 4 písmeno b, v súlade s
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
-

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

Príjmy - rozpočet na rok
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Vrátky
Ostatné príjmy
príjmy spolu
transfery v rámci verejnej správy
Nepoužité prostriedky z predchádzajúcich rokov kap. P
Príjmy celkom

Výdavky – rozpočet na rok
Tarifný plat
Osobný príplatok
odmeny
VSŽP
Dôvera
sociálna poisťovňa
Cestovné náhrady
Energie, voda, pošta, telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Dopravné
Rutinná údržba
nájomné voľby
finančné operácie
Služby
členské príspevky
Transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovým org.
nákup budov a objektov RF
Celkom kapital. výdaj
Celkom kapital. výdaj
Rekonštrukcia a modernizácia
Výdaje celkom

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

2022
54 230 €
21 800 €

5 200 €
1 000 €
700 €
100 €
300 €
2 200 €
3 200 €
18 120 €
18 513 €
125 363 €

2022
50 900 €
200 €
1 300 €
460 €
3 000 €
13 660 €
1 200 €
8 500 €
8 250 €
1 850 €
3 610 €
200 €
8 232 €
5 750 €
100 €
450 €
530 €
2 590 €
700 €
500 €
8 300 €
120 282 €

Uznesenie č. 47/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa § 11 ods. 4 písmeno b, v súlade s
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov

berie na vedomie
-

návrh rozpočtu obce Muránska Huta na rok 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu:

Príjmy – návrh rozpočtu na roky
Daň z príjmov fyzickej osoby
Daň z nehnuteľností

2023

2024

58 000 €
22 500 €

62 000 €
22 500 €

Dane za špecifické služby

5 550 €

5 550 €

Príjmy z vlastníctva

1 000 €

1 000 €

Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Vrátky
Ostatné príjmy

700 €
100 €
300 €
2 350 €

700 €
100 €
300 €
2 350 €

prímy spolu

1 200 €

1 200 €

2 120 €
14 000 €

2 120 €
35 000 €

1 000 €

1 000 €

108 820 €

133 820 €

transfery v rámci verejnej správy
transfery zo ŠR kapitálový príjem
Nepoužité prostr. z predchádzajúcich rokov
Príjmy celkom

Výdavky- návrh rozpočtu na roky
Tarifný plat
Osobný príplatok
odmeny
VSŽP
Dôvera
sociálna poisťovňa
Cestovné náhrady
Energie, voda, pošta, telekomunikačné služby
Všeobecný materiál
Dopravné
Rutinná údržba
nájomné voľby
finančné operácie
Služby
členské príspevky
Transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovým org.

2023
47 600 €
200 €
1 500 €
560 €
3 000 €
12 900 €
2 000 €
9 200 €
9 150 €
2 350 €
4 010 €
200 €
11 540 €
6 940 €
100 €
450 €
530 €

2024
49 000 €
200 €
1 500 €
560 €
3 000 €
12 900 €
2 000 €
10 400 €
9 450 €
2 350 €
4 010 €
0€
11 570 €
8 240 €
100 €
450 €
530 €

Celkom kapital. výdaj
Celkom kapital. výdaj
Rekonštrukcia a modernizácia
Výdaje celkom

Hlasovanie:

1 500 €
500 €
1 000 €
115 230 €

2 000 €
500 €
1 000 €
119 760 €

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

Uznesenie č. 48/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute podľa § 11 ods. 4 písmeno b, v súlade s
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
schvaľuje
-

neuplatnenie rozpočtových opatrení programovej štruktúry rozpočtu

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 8: Informácia o financovaní nákupu a údržby budovy č. 109
Z dôvodu COVID - 19 a menšej aktivity v obci, nebolo možné pokračovať napríklad
v organizácií podujatí, tak ako keď sme organizovali napr. 1. ročník na podporu projektu : „
Krajšia vstupná brána ". Alebo aktívne oslovovať ľudí, darcov na podporu tohto projektu.
Preto bol výber z dobrovoľnej zbierky menší ako plán, uviedol starosta a nepodarilo sa nám
ešte splatiť budovu. Spolu s poslancami si prešli financovanie a poplatky na nákup budovy.
Na splatenie budovy nám treba ešte uhradiť čiastku 2.590 €.
Pán Valaštek doručil na obecný úrad správu, v ktorej žiadal vysvetlenie o priebehu
vykonaných stavebných prác, nielen informáciu o priebehu financovania budovy. Pýtal sa na
viaceré otázky ohľadne schválenia nákupu budovy.
Starosta mu dal na vedomie, že obecné zastupiteľstvo predsa volia obyvatelia obce,
a teda sú to zástupcovia obyvateľov, ktorí konajú v záujme občanov, že nákup budovy bol
schválený OZ dňa 17.7.2019 uznesením 33/2019. Aby došlo k schváleniu nákupu budovy,
poslanci ešte pred prijatím tohto uznesenia na zastupiteľstvách viackrát diskutovali o otázke
nákupu tejto budovy, nerozumie prečo namieta.

Potom prešli na nasledujúci bod programu, ktorý nadväzuje na informáciu
o dobrovoľnej zbierke, z ktorej je financovaná budova č. 109, ale nielen z dobrovoľnej
zbierky, podotkol. K zveľaďovaniu a rekonštrukcii prispievajú občania nielen finančne, ale aj
poskytnutím darov ( podlaha, okná... ). Zobrali na vedomie informáciu a pokračovali ďalej
v nasledujúcom bode programu.

Uznesenie č. 49/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

-

informácie o financovaní nákupu a údržby budovy č. 109, že budova bola a je
financovaná z dobrovoľnej zbierky, z darov od občanov a z rezervného fondu, ak to
schválilo OZ

Hlasovanie:

Za: 4 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 1 - R. Valaštek
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 9 : Schválenie predĺženia dobrovoľnej zbierky
Starosta nadväzoval na predchádzajúci bod programu. Upriamil pozornosť na schválené
uznesenie č. 34/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 17.7.2019. Týmto
uznesením poslanci vyhlásili, schválili a ustanovili podmienky dobrovoľnej zbierky.
Jednou z podmienok je aj čas trvania dobrovoľnej zbierky, a to od 17.7.2019 do
31.12.2020. Uznesením č. 25/2020 z dňa 14.12.2020 došlo k schváleniu predĺženia
dobrovoľnej zbierky do 31.12.2021. Keďže je dobrovoľná zbierka viazaná aj na dobu
splatnosti, podľa kúpnej zmluvy za budovu č. 109, bolo by vhodné aj v týchto neľahkých
časoch pandémie so zbierkou ešte pokračovať, uviedol. A teraz keďže stále je situácia
komplikovaná kvôli COVID – 19, navrhol aby sme ešte predĺžili zbierku do 31.12.2022.
Ďalej uviedol, že k 31.12.2021 pripraví na ďalšie zastupiteľstvo vyúčtovanie zbierky a
pripraví správu o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných verejnou
dobrovoľnou zbierkou. Uviedol informáciu, že od schválenia zbierky sa do dnešného dňa
vyzbieralo približne 14.694 €, a to nielen vďaka obyvateľom obce, ale aj anonymným
darcom z celého Slovenska, ktorí svojou dobrosrdečnosťou aj vďaka projektu od OOCR
Gemer, vyhlásením kampane StartLab - prejdi na link: ( Ctrl + link )
www.startlab.sk/projekty/2155-turisticka-utulna-v-starej-klinciarni-/ vyzbierali nemalú
čiastku, vyše 7.000 €, čo si nesmierne vážime. Veľkou pomocou sú nielen finančné
prostriedky, ale aj hmotné dary a pracovná sila našich zamestnancov.
Starosta sa poďakovať darcom, ktorí prispeli na zveľadenie budovy v každom smere
a následne prešiel k schvaľovaniu predĺženia doby trvania verejnej dobrovoľnej zbierky.

Uznesenie č. 50/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písmena b), zákona
č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
-

predĺženie trvania verejnej dobrovoľnej zbierky, schválenej naposledy dňa 14.12.2020
uznesením č. 25/2020 do 31.12.2021, a teraz týmto uznesením predĺženie do
31.12.2022 za nezmenených podmienok, a to:

-

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, predĺženie od 1.1.2021 do 31.12.2021
predĺženie od 1.1.2022 do 31.12.2022
miesto konania zbierky: Obec Muránska Huta
osoby zodpovedné za konanie zbierky: starosta Obce Muránska Huta, Bc. Marian
Szentandrássi
spôsob akým sa vyúčtuje zbierka a termín vyúčtovania: priebežne k 31.12.2019 a
31.12.2020, 31.12.2021 a predĺženie k 31.12.2022
osoba, ktorá vyúčtuje zbierku: Janka Hrbálová, administratívny pracovník obce
kontrola vyúčtovania zbierky: Hlavný kontrolór Obce Muránska Huta
správa o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou
zbierkou
Správu spracuje starosta obce: Bc. Marian Szentandrássi.
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu
a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude
starosta obce informovať na Obecnom zastupiteľstve, zverejnením na webovej stránke
obce a verejnej tabuli Obecného úradu.
Pri uzávierkach 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022 sa napíše správa o
úspešnosti zbierky sumárne so zverejnením neanonymných darcov na stránkach obce
a zápisom do kroniky obce.

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 10: Schválenie výšky zľavy na el. energiu s viazanosťou VSE
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou získania ešte nejakej percentuálnej zľavy so
spoločnosťou VSE, a to pri viazanosti, podpísaní zmluvy :
-

na 24. mesiacov – zľava 5% z cenníkových cien alebo
na 36. mesiacov – zľava 10% z cenníkových cien.

Uznesenie č. 51/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písmena b), zákona
č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
-

podpísanie zmluvy s Východoslovenskou energetikou a.s. s viazanosťou na
36. mesiacov, a teda s uplatnením 10 % zľavy z cenníkových cien z aktuálneho
cenníka

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 11: Voľba prísediaceho Okresného súdu Revúca
Obci bol doručený list so žiadosťou o predloženie kandidátov na voľbu prísediacich pre
Okresný súd Revúca na volebné obdobie 2022 – 2025 a ich následnú voľbu obecným
zastupiteľstvom.
O prísediaceho na Okresnom súde v Revúcej prejavila záujem Mgr. Andrea
Levešová, ktorá spĺňa všetky predpoklady podľa § 139 odsek 1 zákona č. 385/2000Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Poslanci prešli k hlasovaniu

Uznesenie č. 52/2021 :
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

-

za prísediaceho na Okresnom súde v Revúcej na volebné obdobie 2022 – 2025,
Mgr. Andreu Levešovú

Hlasovanie:

Za: 4 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák
Proti: 1 - R. Valaštek
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 12: Správa o zistení nezrovnalostí PPA.
Starosta prečítal celé znenie správy o zistenej nezrovnalosti od PPA, ktorá zistila
nedostatky pri podpise zmluvy so zhotoviteľom diela Premier Consulting s.r.o. v roku 2015.
Touto skutočnosťou vznikla obci pohľadávka v sume 5.498,22 €. Oznámil, že všetky doklady
dal preveriť aj právnikovi obce a na vedomie aj Premier Consulting s.r.o. Následne prečítal aj
stanovisko tejto spoločnosti, ktorá v maily vysvetľuje, že si nie je vedomá pochybenia so
svojej strany, že si opätovne prešli celý proces výkonu verejného obstarávania a trvajú na
tom, že ich postup bol správny, zákonný a z ich strany k žiadnemu porušeniu nedošlo
a všetko bolo vykonané v súlade so zákonom.
Starosta navrhol počkať na právnické vyjadrenie ako má obec postupovať a prešli
k zobratiu na vedomie týchto skutočností od oboch spoločnosti.

Uznesenie č. 53/2021 :
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
-

Správu o zistenej nezrovnalosti od Pôdohospodárskej Platobnej agentúry a stanovisko
od spoločnosti Premier Consulting s.r.o. na túto nezrovnalosť

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 13: Informácia od audítora obce o ukončení činnosti
Obci bola doručená žiadosť o zrušenie uzatvorenej Zmluvy o audítorskej činnosti s pani
Ing. Cibulovou, ktorá sa rozhodla z dôvodu postupného znižovania počtu auditovaných
subjektov odísť do dôchodku.
Starosta informoval, že s pani audítorkou bol spokojný, poďakoval sa jej za vykonanú
činnosť pre obec, no musíme nájsť čím skôr náhradu, pretože teraz je potrebné vykonávať
audity k roku 2021, uviedol.

Uznesenie č. 54/2021 :
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

-

žiadosť o zrušenie uzatvorenej Zmluvy o audítorskej činnosti s Ing. Cibulovou
Danielou, a to z dôvodu odchodu do dôchodku

Hlasovanie:

Za: 5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, Z. Zajac, J. Spišák, R. Valaštek
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0

K bodu č. 14: Interpelácie poslancov
Poslanec R. Valaštek namietal, že na webovej stránke sú 2 zápisnice z dňa 4.11.2021,
ktorú má on ako overovateľ podpísať, že v doplnenej zápisnici nie sú odpovede na všetky
jeho otázky. Starosta s tým nesúhlasil, v doplnenej zápisnici je priložený list ktorým žiadal
doplnenie.

K bodu č. 14: Interpelácie poslancov
Opätovne poslanec otvoril tému vstupu na cintorín aj bez ŠPZ. Starosta mu
pripomenul, že na poslednom zasadnutí sme sa predsa dohodli, že tam zatiaľ môže ísť, až
dokiaľ nebudeme upravovať VZN č. 6/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
a neschváli sa obecným zastupiteľstvom. Schvaľovať toto VZN sa dá aj v priebehu roka a do
dnešného dňa nikto nepodal návrhy na úpravu, ako to žiadal starosta na poslednom
zastupiteľstve, aby sme už túto tému ukončili k spokojnosti všetkých. Aktuálne platné VZN č.
6 /2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska je zverejnený na webovej stránke obce aj so
všetkými prílohami a je k nahliadnutiu a vypísaniu potrebných príloh aj na obecnom úrade.

K dobu č. 15: Diskusia
Starosta informoval poslancov, že k 330 – tému výročiu vzniku obce dostal ponuku
vypracovať DVD vizualizáciu a prehliadku fotiek z dronu našej obce. Mohol by to byť opäť
napríklad pekný darček jubilantom v obci, alebo by to slúžilo na propagáciu obce, uviedol.
Cenovú ponuku prediskutovali a dohodli sa, že sa ešte skúsia popýtať po výhodnejších
cenových ponukách.

K dobu č. 15: Diskusia
Pán Ševčík sa vyjadril k bodu programu č. 6, a to k úpravám rozpočtu na rok 2021.
Upozornil, že zmeny rozpočtových plánov je potrebné dokladať schválenými rozpočtovými
opatreniami podľa zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, aby to
bolo do budúcna v súlade so zákonom.
Starosta upozornenie prijal, a uviedol ako všetci vieme, aký náročný bol rok 2021, a to
nielen z dôvodu obmedzeného zhromažďovania sa. Mali sme len 3 poslancov počas roka,
z toho bol 1 pracovne v zahraničí, tak preto nebolo možné zvolávať Obecné zastupiteľstvá
podľa potreby.

K dobu č. 15: Diskusia
Pán Ševčík sa ešte opýtal hl. kontrolóra obce, prečo aj napriek svojmu zvoleniu
k 1.6.2021, sa Plán kontrolnej činnosti na II. polrok schvaľoval až 4.11.2021. Kontrolór obce
bol aj Covid pozitívny a dlhodobo PN, tak skôr sa nedalo, povedal.

K bodu č. 16 a č. 17: Návrh uznesení a záver
Starosta poďakoval poslancom za aktívnu účasť a teší sa na ďalšie podnety a návrhy od
poslancov a členov komisie samozrejme v prospech obce a obyvateľov. Vyzval ich ešte raz
na plnenie si aj ich povinností, aby dozreli na veci v sledovaní, dohliadli na poriadok v obcí,
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 14:09 hod.

Zápisnicu vyhotovil, zapisovateľ:

Slavomíra Mikolajová

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

Overovatelia:

1/ Bc. Matuš Chlebovič

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

2/ Jaroslav Spišak

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

Bc. Marian Szentandrássi

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

Starosta obce:

Prítomní :
Starosta obce: Bc. Marian Szentandrássi
Poslanci : Bc. Matúš Chlebovič, Zdenko Zajac, Juraj Lukáš, Jaroslav Spišák, Roman Valaštek
Hostia: Mgr. Peter Cíger, Ing. Róbert Ševčík, Bc.Tereza Sládečková

Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa
21.12.2021 v Muránskej Hute:
1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta
konaného dňa 21.12.2021 v Muránskej Hute,

Bc. Marian Szentandrássi

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

Bc. Matúš Chlebovič

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

Juraj Lukáš
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Zdenko Zajac

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

Jaroslav Spišák
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Roman Valaštek

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

Slavomíra Mikolajová

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

Hostia
..............................

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

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

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

