
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska Huta,  

konaného dňa 21.3.2022 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. 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 3 

poslancov, z celkového počtu 5, takže  je  uznášania schopné.  S tým že p. Spišák bude meškať 

10 min a p. Zajac sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti.  

 

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:  

 

O aktuálnom programe rokovania dal starosta hlasovať.  

 

Hlasovanie :  Za                   3  J. Lukáš,  M. Chlebovič, R. Valaštek, ,  

             Proti  0 

                        Zdržali sa 0 

  Neprítomný 2 Zdenko Zajac, Jaroslav Spišák  

 

 Uznesenie č.: 1/2022 : 

  

     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 v nasledovnom znení : 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o individuálnej účtovnej uzávierke 

6. Schvaľovanie použitia dobrovoľného rezervného fondu 

7. Schvaľovanie údržby miestnych komunikácií 

8. Schvaľovanie štatútu obce Muránska Huta 

9. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti HK 

10. Informácia o schválení dotácie BBSK 

11. Interpelácie poslancov 

12. Informácie starostu obce 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

http://www.muranskahuta.sk/


K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.  

 

 Za zapisovateľku určil Janku Hrbálovú  a za overovateľov Juraja Lukáša a Romana Valašteka. 

 

Uznesenie č. 2/2022 :  
       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 : Janku Hrbálovú  

- a za overovateľov zápisnice : Juraja Lukáša a Romana Valašteka  

 

Hlasovanie: Za:  3 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,   

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  2 Zdenko Zajac, Jaroslav Spišák 

 

 

K bodu č.4:  Kontrola  plnenia uznesení  

 
     Uznesenia č. 18, 49, 50, 53/2021 ostávajú v sledovaní.  
Uznesenie č. 18/2021 – opätovne oslovenie predajcov na  cenové ponuky na zakúpenie 

jedálenského servisu , 

 

Uznesenie č. 49/2021 - Informácia o financovaní nákupu a údržby budovy č. 109  

budova bola a je financovaná z dobrovoľnej zbierky, z darov od občanov a z rezervného 

fondu, ak to schválilo OZ 

 

Uznesenie č. 50/2021 - Schválenie predĺženia dobrovoľnej zbierky do 31.12.2022 za 

nezmenených podmienok. 
 

Uznesenie č. 53/2021- Správa o zistenej nezrovnalosti od Pôdohospodárskej Platobnej 

agentúry a stanovisko od spoločnosti Premier Consulting s.r.o. na túto nezrovnalosť. Starosta 

informoval, že podľa právnika obce aj podľa Premier Consulting  je všetko v poriadku. 

 

Uznesenia  č.15, 26, 35,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 51, 52, 54 sa vypustili zo sledovania.  

 

   

Uznesenie č. 3/2022  

 

                   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 

 
– Uznesenia 15,26, 35, 51,52,54 sa vypúšťajú zo sledovania   

– Uznesenia č. 18,49,50,53  ostávajú v sledovaní 

 

 Hlasovanie: Za:   3 J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek 

   Proti:   0  

   Zdržali sa:  0 

Neprítomný:  2  Z. Zajac, Jaroslav Spišák 



 

K bodu č. 5: Informácia o individuálnej účtovnej závierke. 

Starosta informoval poslancov o výsledku hospodárenia obce za rok 2021, ktorý skončil 

kladne sumou vo výške 35 356,60 €. 

 

Uznesenie č. 4/2022 :  

 

          Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písmena b) zákona č. 

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

                                         

                                         berie na vedomie  

 

- individuálnu účtovnú uzávierku za rok 2021. 

   
Hlasovanie:  Za:   3  J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,   

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný 2  Zdenko Zajac, Jaroslav Spišák 

               

 

K bodu č. 6:  Schválenie použitia dobrovoľného rezervného fondu 

 

              Starosta informoval poslancov o konečnom zostatku k 31.12.2021 na dobrovoľnom 

rezervnom fonde, ktorý predstavuje sumu 8 202,77 €.  

Navrhol poslancom obce použiť tento dobrovoľný rezervný fond na poslednú splátku za 

budovu vo výške 2 590 € a zostatok finančných prostriedkov v sume 5 612,77 € použiť na  

rekonštrukcie ciest ako doplatenie k  dotácií z  Ministerstva investícií na rekonštrukcie ciest v 

obci. 

13:21 prišiel poslanec Jaroslav Spišák  

 

Uznesenie č. 5/2022 : 

 

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

Zb. zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                             schvaľuje  

 

- použitie časti dobrovoľného rezervného fondu vo výške 2 590 € na splátku nákupu             

budovy č.109 

- rekonštrukciu ciest v obci  vo výške 5 612,77 €  

     

Hlasovanie:   Za:   4 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,  J. Spišák 

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný:  1 Zdenko Zajac  

 

K bodu č. 7.  Schvaľovanie údržby  miestnych komunikácií 

                       



           Starosta informoval, že v obci bude prebiehať rekonštrukcia miestnych komunikácií 

výmena vrchného asfaltového krytu  v m. č. Predná Hora na ktorú nám prispelo dotáciou 

Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR sumou 44 200 €. 

Obec v roku 2021 z tejto dotácie už použila sumu 12 581,94 € na rekonštrukciu cesty smer 

,,Lúčka“. Ostatné finančné prostriedky budú použité na cesty v m. č. Predná Hora  v častiach 

ktoré sa  doposiaľ neopravovali podľa zmluvy z Ministerstva investícii a doplnená suma  

dobrovoľného rezervného fondu vo výške 5 612,77 € podľa necenného rozpočtu v aktuálnych 

cenách  v roku 2022 . 

 

Zápis: zástupca starostu Juraj Lukáš upozornil na poškodenú cestu pri zjazde ku Družstevnej 

bytovke , zaviazali starostu obce k jednaniu z OLUP na opravu tejto cesty na  ich náklady po 

dokončení prác pod domčekmi .   

 

Uznesenie č. 6/2022:  

 

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

zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                                schvaľuje  

 

- rekonštrukcie miestnych komunikácii v m.č. Predná Hora ide o všetky cesty, ktoré 

neboli ešte rekonštruované. Použité zdroje dotácia z Ministerstva investícii 31 618,06 

a dobrovoľného rezervného fondu 5 612,77 € 

     

Hlasovanie:   Za:   4   J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,  J. Spišák 

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný:  1   Zdenko Zajac  

 

 

K bodu č. 8:  Schvaľovanie Štatútu obce Muránska Huta. 

 

   Starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k schvaľovaniu Štatútu obce 

ktorý dostali s pozvánkou obce. 

 

Pripomienkovania sa ujal  p. Valaštek, ktorý pripomienkoval nasledovné: 

 

§2 ods.3- členenie obce , kde sa vyjadril, že obec  môže byť rozčlenená na m. č. len na 

základe legislatívy a to je zdĺhavý proces.  

Starosta: skonštatoval že Predná Hora je časť obce vždy bola tvrdenie ,že Predná Hora 

neexistuje je zvláštne.  

 

§10 ods.6 – rozpočet obce – rezervný fond   

Starosta: vysvetlil, že prebytok je zdrojom rezervného fondu (10% zákonného)  , prípade 

ďalších peňažných fondov (dobrovoľný rezervný fond). 

  

§18 ods.1- Obecná rada – nie je dôvod na vytvorenie rady.  



Starosta: skonštatoval, že Obec Muránska Huta nemá vytvorenú radu.  

 

§ 19 ods.3 – Komisie OZ – tajomník nemusí byť.  

Starosta: skonštatoval, že poslanec má pravdu, tajomník nemusí byť a navrhuje vypustiť slovo 

v bode 3 „a tajomníka“ a vypustiť bod 5 a ostatné body sa prečíslujú bod 6 na bod 5 ďalej až  

9. 

 

§19ods.6 – namietal, že protispoločenská činnosť nemá schválenú komisiu.    

Kontrolór skonštatoval, že komisia je na riešenie sťažnosti a riešenie verejného záujmu 

a protispoločenskej činnosti. 

Starosta: navrhol doplniť do bodu 6  § 307/2014 Z. z  

 

§22 Obecná polícia – žiada vypustiť  

Starosta: skonštatoval, že je to rovnaké ako pri obecnej rade, obec môže zriadiť obecnú 

políciu, ale schváliť to musí zastupiteľstvo.  

Kontrolór pripomenul, že je rozdiel ,či je zriadená alebo môže byť zriadená, ale ak by sme ju 

chceli v budúcnosti, museli by sme vytvárať Štatút, ale starosta môže dať samostatne hlasovať 

o vypustení.  

 

§39 Kronika obce – chcel vedieť či sa vedie kronika obce a kto ju vedie. 

 Starosta skonštatoval, že obec má kronikára –  a to Slavomíru Mikolajovú , ktorá pracuje na 

kronike, a ak bude práceschopná rada ju odprezentuje obecnému zastupiteľstvu. 

 

§40ods.1 –  opýtal sa či zasadal krízový štáb pri záplavách obce, ktoré obec postihli v roku 

2020 a  prečo obec nepomáhala obyvateľom.  

Starosta potvrdil ,že krízový štáb zasadal a záchranárske práce prebiehali najrýchlejšie ako 

bolo možné, čo môžu potvrdiť aj občania. Každý kto požiadal o pomoc, tak ju aj dostal ,napr. 

zosyp cesty do dvora  sme riešili s BBSK a RSC, aby to odstránili v čo najrýchlejšom čase,  

no trvalo to rok a pól . Nevie si predstaviť ako by to išlo bez ich urgencii. 

Iné žiadosti o pomoc od občanov obec nedostala.  

 

Kontrolór navrhol hlasovať za vypustenie § 22 Obecná Polícia  zo štatútu obce Muránska 

Huta.  

Starosta dal hlasovať o vypustení § 22 Obecná Polícia  zo štatútu obce Muránska Huta.  

 

Uznesenie č. 7/2022 : 

 

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

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

                                                      neschvaľuje 

 

vypustenie §22  v štatúte obce Muránska Huta  

 

Za vypustenie:  1 R. Valaštek  

Proti vypusteniu :  3 J. Lukáš, M. Chlebovič, J. Spišák   



Neprítomný:   1 Zdenko Zajac  

 

 

Následne dal starosta hlasovať za Štatút so zmenami v § 19 ods.3, §19ods.6 podľa návrhu 

poslanca p.Valašteka  

 

Uznesenie č. 8/2022 : 

 

 

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

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                          schvaľuje 

 

- Štatút obce Muránska Huta so zmenami v § 19 ods.3, vypustiť slovo a tajomník a bod 

5 a ostatné body sa prečíslujú bod 6 na bod 5 ďalej až  9. a  §19ods.6. § 307/2014 Z. 

z ktorý rieši protispoločenskú činnosť  

Týmto  štatútom sa ruší štatút zo dňa 24.02.2009 .  

 

 
Hlasovanie:   Za:   4   J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,  J. Spišák 

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný:  1 Zdenko Zajac  

 

K bodu č. 9:  Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti HK 

 

Kontrolór predstavil správu z kontrolnej činnosti za rok 2021,  nechal ju preštudovať 

poslancom a skonštatoval, že plán kontrolnej činnosti na rok  2022 schválime na najbližšom 

zastupiteľstve . 

Následne dal starosta hlasovať na zobratie na vedomie správy z kontrolnej činnosti za rok 

2021  

 

Uznesenie č. 9/2022 : 

  

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

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                               berie na vedomie  

 

správu z kontrolnej činnosti za rok 2021   

    

 
Hlasovanie:   Za:   4   J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,  J. Spišák 

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný:  1 Zdenko Zajac  

 

 

K bodu č. 10:  Informácia o schválení dotácie BBSK 

 

 



Starosta odprezentoval projekt Zážitkovo-náučné infopanely a stanovištia: Život na 

Muránskej Planine (lokalita Predná Hora - Muránska Huta), ktorý sa dával na BBSK 

v spolupráci s Planina SK.  

Projekt je financovaný z BBSK v spolupráci s Planinou SK, kde obec nebude prispievať 

financiami, maximálne dobrovoľnou prácou a súčinnosťou pri osadzovaní info panelov.   

Ešte je potrebné dodať  schválenie vlastníkov pozemkov, kde info panely budú umiestnené 

v lokalite Muránska Huta a Predná Hora.  

Pán Jaroslav Spišiak dal informáciu, že by bolo dobré osloviť poľovné združenie Radzim, 

nakoľko tam majú poľovnícky revír.  

Starosta dal hlasovať o schválení projektu so súčinnosťou obce na dobrovoľníckych prácach  

 

Uznesenie č. 10/2022 : 

  

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

Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                               schvaľuje  

 

Projekt Zážitkovo-náučné info panely a stanovištia: Život na Muránskej Planine (lokalita 

Predná Hora - Muránska Huta) so spoluúčasťou na dobrovoľníckych prácach  

    

 
Hlasovanie:   Za:   4   J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek,  J. Spišák 

Proti:   0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný:  1  Zdenko Zajac  

 

 

 

K bodu č. 11:  Interpelácie poslancov 

  

Juraj Lukáš pripomenul riešenie s OLUP  poškodenie cesty spomenuté v bode 7.  

 

Roman Valaštek informoval, že   pri schvaľovaní VZN 1/2021 dal ako jediný  pripomienku, 

starosta mu povedal ,že má dávať pripomienky 10 dni po vyvesení.  

Starosta  si nespomínam, že by OZ neriešilo jasne prezentované pripomienky.  

Kontrolór povedal, že pripomienky OZ preberalo  a tiež si nespomína že bolo povedané, že 

nemôžete dať pripomienku. Samozrejme stále je lepšie dávať pripomienky skôr s návrhom 

riešenia.  

 

Roman Valaštek informoval , že na OZ 21.12.2021 mala byť prerokovaná správa o nákupe 

a priebehu stavebných prác zakúpenej budovy s.č.109 , kedy mu starosta  cynicky tvrdil, že to 

čo predložil, je to čo  požadoval.  p.Valaštek žiada, aby mu správa bola podaná do 7.4.2022. 

Starosta apeloval , že nevie stále, čo poslanec požaduje,  všetky náklady a platby ktoré žiadal, 

mu boli podané kompletné,  prezentovali sa preinvestované financie do požadovaného 

termínu, na rokovaní OZ  21.12.2021. Okrem toho neprebiehajú žiadne stavebné práce ,len 

údržbárske a sanačné práce v budove, takže inú správu ako mu dal na zastupiteľstvo 

21.12.2022 je zbytočné spracovávať.  

 

K bodu č. 12:  Informácia starostu  

 

   Starosta informoval o prácach na  budove 109.  Opravujú sa poškodené  omietky ,  opravy 

špaliet na oknách, vymenili sa okná za netesniace, všetko sú to práce ktoré nevyžadujú 



stavebné povolenie ani projekt. Materiál na sanáciu je používaný z darov – okná, omietka, 

piesok...  Odkryli sme maľbu Jánošíka, ktorá bola pod omietkou, je poškodená a preto 

hľadáme umelca na opravu.  Radi by sme spracovali stavebný  projekt na ktorý v prvom rade 

potrebujeme financie, ktoré doposiaľ získavame napríklad z projektov ako Startlab, kde sme 

získali vďaka darcom 7 045,98€  na opravu sociálnych zariadení a zriadení útulne, ktorú 

chceme realizovať v roku 2022 . 

Taktiež obec dostala ponuku na postavenie prenosnej drevenej sauny na dvore budovy.  

Verí, že sa nám čoskoro podarí zrekonštruovať priestor obchodu a bývalej krčmy, kde je 

plánovaná  pamätná izba a , že sa tento rok podarí spojazdniť pre hostí útulňu a toalety. 

Stále je presvedčený, že poslanci rozhodli v roku 2019 správne, keď sa rozhodli kúpiť budovu 

za výhodnú cenu  a postupnou opravou budovy a upratanie smetiska na dvore a zatrávnením  

sme  skrášlili vstup do obce.  

 

Informoval aj , že Predná Hora spustila ubytovaciu časť Domčeky nádeje, ktoré sa stretli 

s veľmi dobrou odozvou u návštevníkov, teraz budujú pri domčekoch ohniská. Naplánované 

sú  ďalšie aktivity na skultúrnenie prostredia Prednej Hory.  

 

Vrátil sa k účtovnej uzávierke, kde informoval , že sa obec snaží ušetriť každé euro, využíva 

vlastné auto a telefón, prispieva na  dobrovoľnú zbierku, šetrí na nákupoch pri prevádzke obce  

a pri zamestnávaní využívame projekty.  

  

 

K bodu č. 13:  Diskusia  

 

p. Ševčík vytkol  viac bodov: 

1. tvrdí, že v Štatúte uviesť  Predná Hora  je to možné len po legislatívnej zmene,  ale to trvá 

dlhšie. Právne Predná Hora  neexistuje, Predná Hora je legislatívne zrušená.  

Starosta uviedol, že Štatút obce vracia m. č. Predná Hora tam, kde pred rokmi bola.   

 

2.v Štatúte je uvedené , že prebytok obce ide do rezervného fondu, ale v pláne má obec 

rezervný fond a dobrovoľný rezervný fond.  

Starosta informoval, že stále je to Rezervný fond, ktorý sa  delí na povinný,  (zákonný)  

a dobrovoľný.    

3.vytkol že, obci chýba  Komisia zák č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov  protispoločenskej 

činnosti.  

Starosta uviedol ,že podľa požiadaviek poslanca p.Valašteka sme doplnili § 307/2014 Z. z kde 

je spracovaná smernica č. 1/2019  

Kontrolór informoval, že obec  má komisiu na ochranu verejného záujmu a riešenie sťažnosti.    

Zapisovateľ: starosta dodal po rokovaní platnú smernicu č. 1/2019 schvaľovanú 11.6.2019 

uznesenie 26/2019.  

 

4. chcel hneď vidieť Zápisnicu zo zasadania Povodňovej komisie zo dňa 28.06.2020,   

starosta ho informoval, že mu ju dodá podľa zákona do 30 dní.  

 

5. nerozumel kontrolórovi či bude plán kontrolnej činnosti 2022.  

Kontrolór ho uistil, že  áno plán kontrolnej činnosti má spracovaný, no mal visieť 15 dní pred 

rokovaním OZ, tak ho musíme schvaľovať na budúcom OZ.  

 

6. pripomenul, že starosta povedal, p. Valaštekovi , že nemôže dávať pripomienky, len 10 dní 

po zverejnení VZN, tak aby do budúcnosti nebol problém, kde  starosta uviedol , že sa už 

k tomu  vyjadril v bode 11/1. 

 



7. ďalej tvrdí, že stavebné práce na zakúpenej budove prebiehajú 4 roky od roku 2019, takže 

náklady tam musia byť. Taktiež,  že neexistuje projekt no napriek tomu tam prebiehajú 

stavebné a búracie práce (drevené záchody).  

Chcel vedieť informáciu koľko bude celá rekonštrukcia budovy stáť . 

Kontrolór sa opýtal, či tam išli kapitálové výdavky na rekonštrukciu, starosta odpovedal, že 

nie, zatiaľ len splácame budovu.  

 Starosta sa vyjadril, že projekt treba spracovať a zaplatiť, takže ho znovu bude schvaľovať 

zastupiteľstvo obce  podľa štúdie, ktorú máme spracovanú a zaplatil to BBSK, kde je odhad 

na kompletnú rekonštrukciu aj s ubytovacími kapacitami cca odhad 300 000 € .Plán je 

postupovať v etapách, kde sa budú prerábať sociálne zariadenia. Existujú dotácie a plán 

obnovy.  Záchody boli drevené latríny, (nezapísané v katastri) a boli rozpadnute, takže sme 

odstránili len neporiadok.  

 

8. tiež mal dotaz na pána kontrolóra , že na predchádzajúcej schôdzi sa ho pýtal, prečo bol 

schvaľovaný plán kontrolnej činnosti až v 11 mesiaci, kontrolór mu odpovedal , že bol práce 

neschopný z dôvodu COVID . Kontrolór mu vysvetli, že  nebol vypísaný PN ,bol  však chorý 

a bol v karanténe na chatke, čo aj starostovi nahlásil. 

 

9. ďalej vytkol  na obecnej stránke obce  organizačnú schému, kde je ekonomicky útvar 

a útvar stavebného úradu , nerozumel jej kto tým útvarom riadi.  

Ďalej vytkol na webovej stránke obce úradne hodiny od 8:00 – 12:30  a od 12:00 - 15:30 ,  má 

si to obec opraviť  lebo  to tak obec má už štyri roky a pozerá sa nám nato 1000 ľudí.  

 Zapisovateľka: Úradne hodiny na webovej stránke som si hneď po skončení OZ  

skontrolovala a boli uvedené správne 

 

10. dotaz na kontrolóra , že nebolo prezentovane a schvaľované stanovisko HK  k rozpočtu 

obce na OZ 21.12.2021 na rok 2022 a  2023-2024.  

Osočil zapisovateľku a overovateľov z dopísania uznesenia, tvrdí , že sa to len dopísalo do 

uznesení a zápisnice .   

Starosta informoval,  že je to výmysel a klamstvo a dodá nahrávku zo zastupiteľstva kde je 

jasné, že sa stanovisko schvaľovalo a bralo na vedomie, následne sa schvaľoval rozpočet.  

 Kontrolór uistil, že  poslanci stanovisko HK dostali a prerokovali na OZ a hlasovali 

samostatne.  

 

Zapisovateľka:  pri písaní zápisnice mi bola prehraná nahrávka z OZ  21.12.2021,  kde je 

jasné , že kontrolór prezentoval stanovisko HK k rozpočtu obce na roky 2022 a 2023-24 

a následne dal starosta hlasovať o zobratí na vedomie stanoviska HK,  ktoré bolo zahlasované 

v počte 5 z 5 .  

Úradne hodiny na webovej stránke som si hneď po skončení OZ  skontrolovala a boli uvedené 

správne.  

 

 

K bodu č. 14 :   Záver  

 

Starosta poďakoval poslancom za aktívnu účasť.    

 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 14:40   hod. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zápisnicu vyhotovil  zapisovateľka:     Janka Hrbálová   .................................  

                                                                                 

Overovatelia:                           1/  Roman Valaštek                   ................................ 

        

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

    

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

       

 

 

Prítomní : 

Starosta obce :            Bc. Marián Szentandrassi 

Poslanci :             Bc. Matúš Chlebovič,  Juraj Lukáš,  Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, 

                                    

Zamestnanec obce :   Janka Hrbálová, Mgr. Peter Cíger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r í l o h y  

  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 21.3.2022 v 

Muránskej Hute: 

 

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

dňa 21.3.2022 v Muránskej Hute,  

 

 

 

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

 

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

     

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

 

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

 

Roman Valaštek                                ................................................................................... 



 

Jaroslav Spišák                                 .................................................................................... 

 

Hostia  

 

Ing. Róbert Ševčík                             ................................................................................... 

 

 

Nataša Cibuľová   .................................................................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 


