ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta,
konaného dňa 30.6.2022 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 13:04 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. S tým že p. Spišák bude meškať
13:04 prišiel Jaroslav Spišák: počet poslancov 5/5
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:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Z. Zajac, Jaroslav Spišák
0
0
0

Uznesenie č.: 11/2022 :
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 výročnej správe
6. Schvaľovanie záverečného účtu obce11. za rok 2021
7. Prerokovanie projektu VVS a schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
8. Rokovanie o zrušení VZN 1/2021
9. Schválenie odpisu pohľadávky a zrušenie opravnej položky PD Revúca
10. Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy
11. Stanovenie úväzku starostu a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026
12. schválenie daru MVSR
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia

15. Záver
K bodu č.2: Schválenie upraveného programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal návrh doplnenia dvoch bodov a zmenu poradia
rokovania obecného zastupiteľstva a prešiel k schvaľovaniu programu:

programu

O upravenom programe rokovania dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Zdenko Zajac, Jaroslav Spišák
0
0
0

Uznesenie č.: 12/2022 :
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. Rokovanie o zrušení VZN 1/2021
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Informácia o individuálnej výročnej správe
7. Schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2021
8. Prerokovanie projektu VVS a schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
9. Schválenie odpisu pohľadávky a zrušenie opravnej položky PD Revúca
10. Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy
11. Stanovenie úväzku starostu a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026
12. schválenie daru MVSR
13. rokovanie o vyhlásení pozemku na parcele E č.393 o prebytočnom majetku
14. Schvaľovanie úpravy výšky nájmu za nebytové priestory
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Záver
K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Za zapisovateľku určil starosta Janku Hrbálovú a za overovateľov Jaroslava Spišáka, Bc.
Matúša Chleboviča.
Uznesenie č. 13/2022 :
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 : Bc. Matúša Chleboviča, Jaroslava Spišáka

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

5 - J. Lukáš, M. Chlebovič, R. Valaštek, Zdenko Zajac, Jaroslav Spišák
0
0
0

K bodu č. 4: Rokovanie o zrušení VZN 1/2021
Na základe protestu prokuratúra navrhujeme zrušenie VZN.
Starosta dal slovo prokurátorovi, aby vysvetlil oprávnenosť protestu prokurátor skonštatoval,
že by bolo najvhodnejšie zrušiť cele VZN, aby bolo v platnosti predchádzajúce VZN, kde sú
tie iste sadzby .
Starosta skonštatoval, že si dá do budúcnosti pozor na termíny potrebné na zverejnenie. A dal
hlasovať o zrušení VZN 1/2021 ako celku:
Uznesenie č. 14/2022 :
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
zrušuje v celom rozsahu

VZN 1/2021 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2022 prijatého uznesením 43/2021
dňa 21.12.2021
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
0

K bodu č.5: Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval že
Uznesenia č. 18, 49, 50, 53/2021 ostali v sledovaní a aj ostávajú
plus 5-6/2022
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.
Uznesenie č. 5/2022 - použitie časti dobrovoľného rezervného fondu vo výške 2 590 € na
splátku nákupu budovy č.109 a rekonštrukciu ciest v obci vo výške 5 612,77 €

Uznesenie č. 6/2022- 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 €

Uznesenia č.1,2,3,4,7,8,9,10, sa vypustili zo sledovania.
Uznesenie č. 15/2022
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 1,2,3,4,7,8,9,10/2022 sa vypúšťajú zo sledovania
Uznesenia č. 18,49,50,53/2021 a 5,6/2022 ostávajú v sledovaní

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
4 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
1- Roman Valaštek,
0

K bodu č. 6: Informácia o individuálnej výročnej správe
Starosta vyzval OZ na otázky k individuálnej výročnej správe, ktorá bola všetkým doručená.
Nikto z poslancov nemal otázky.
Následne dal hlasovať o zobratí na vedomie individuálnej výročnej správy.
Uznesenie č. 16/2022 :
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 výročnú správu 2021.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
0

K bodu č. 7: Schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2021
Starosta skonštatoval, že všetkým bol doručený záverečný účet obce za rok 2021 a správa
HK k záverečnému účtu, dal slovo hlavnému kontrolórovi, aby odprezentoval správu.
Následne vyzval poslancov či majú otázky k záverečnému účtu a správe HK .

Potom dal hlasovať o zobratí na vedomie stanoviska HK k záverečnému účtu, kde odporúča
schváliť záverečný účet bez výhrad.
Uznesenie č. 17/2022 :
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
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
4 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, , Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
1 - Roman Valaštek
0

Následne dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce za rok 2021
Uznesenie č. 18/2022 :
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
Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
4 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, , Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
1 - Roman Valaštek
0

K bodu č. 8. Prerokovanie projektu VVS a schválenie zmluvy o zriadení vecného
bremena
Starosta odprezentoval žiadosť VVS o poskytnutie súčinnosti pri stavbe Predná Hora –
Bobačka prepojenie vodovodu a vyjadrenie súhlasu k vydaniu územného povolenia pre
stavbu, ktorá bude realizovaná na obecných pozemkoch, starosta prečítal vyjadrenie obce
k žiadosti. Poslanci dostali návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky obce za
účelom výstavby prečerpávania vody zo zdroja Bobačka na Prednú Horu.
Projekt je nastavený tak, že sa odstaví zdroj vody pre Prednú Horu z Kráľovského vodovodu
Javoriny a bude sa plniť zo zdroja Bobačka, čo zapríčiní pokles vody v potoku Muránska
Huta a vodopáde Bobačka a znehodnotenie vodovodu Javoriny, kde po odstavení už bude
ťažko obnoviteľné potrubie z dôvodu nánosov.

Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie k žiadosti.
Poslanci prejavili nesúhlas s odstavením kráľovského vodovodu aj z historických dôvodov
jedná sa totiž o unikát historického významu a pokles prietoku vody v miestnom potoku.
Preto podmienili schválenie zmluvy tým, že sa nesmie odstaviť Kráľovský vodovod a zo
zdroja Bobačka sa bude do potrubia nedostatok vody dopĺňať. HK skonštatoval, že sa jedná
aj o pozemky v extraviláne preto by nemali byť obmedzené bezodplatne, preto je potrebné
vyvolať rokovanie.
Uznesenie č. 19/2022:
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
Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky obce s podmienkou zachovania
Kráľovského vodovodu zdroj Javorina a využitia zdroja Bobačka len na dopĺňanie prípadného
nedostatku zo zdroja Javoriny.
Prehodnotenie zriadenia vecného bremena na pozemky v extraviláne bezodplatne na odplatné.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
0

K bodu č. 9: Schválenie odpisu pohľadávky a zrušenie opravnej položky PD Revúca
Schválenie odpisu pohľadávky vo výške 1151,12€ z dôvodu nevymožiteľnosti a zrušenie
opravnej položky PD Revúca. HK položil otázku či sa v roku 2010 obec prihlásila
k pohľadávke, ale podľa doby od neriešenia pohľadávky nevidí šancu k vymožiteľnosti.

Uznesenie č. 20/2022 :
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
odpis pohľadávky vo výške 1 151,12 a zrušenie opravnej položky na pohľadávku PD Revúca.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0

Neprítomný: 0

K bodu č. 10: Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy
Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy sa z dôvodu presunutia termínu mení na
schválenie lebo podľa termínov mal byť už podaný.
Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu v pláne obnovy, ktorá sa priamo týka obcí
a firiem v okolí NP Muránska Planina. V žiadosti je rekonštrukcia budovy s.č.109 a oprava
cyklotrasy na Muránsku Zdychavu. Samozrejme spojené so zamestnanosťou v obci vytvorenie pracovných miest. Projekt je zameraný na zníženie uhlíkovej stopy a ochranu
prírody v NP. Výhoda projektu pre obec je, že nie je žiadna finančná spoluúčasť a ani úver
lebo financovanie jednotlivých položiek môže byť aj zálohovo. Financovanie žiadosti
projektu taktiež tú písal a spracoval starosta obce, čím sme ušetrili obecné prostriedky.
Poslanec R. Valaštek mal dotaz, že sa zvýši pohyb cyklistov po obci a že je riziko nehody
a odpočívadla sú založené drevom prípadne parkujúcimi autami. Starosta skonštatoval, že na
to sa vzťahuje VZN o využívaniu verejného priestranstva a obmedziť je v kompetencii
obecného zastupiteľstva avšak spolieha sa na zdravý rozum cyklistov aj vodičov a ich
vzájomnú toleranciu.
Následne dal starosta hlasovať za schválenie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu
obnovy a odolnosti – adaptácia na zmenu klímy rozvojové projekty v NP Muránska Planina
Vytvorenie cyklotrasy ako vstupnej brány do NP Muránska Planina a turistického
informačného centra v historickej budove Klinčiarne v obci Muránska Huta
Uznesenie č. 21/2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Súhlasí so
Zapojením sa do projektu a podaním:
ŽIADOSŤI O PROSTRIEDKY MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI KOMPONENT 5 – ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY ROZVOJOVÉ PROJEKTY V NP
MURÁNSKA PLANINA
pod názvom:
Vytvorenie cyklotrasy ako vstupnej brány do NP Muránska Planina a turistického
informačného centra v historickej budove Klinčiarne v obci Muránska Huta
Pred hlasovaním sa vzdialil na 5 min poslanec Juraj Lukáš
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 4
4 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
1 Juraj Lukáš

Juraj Lukáš sa vrátil:
K bodu č. 11: Stanovenie úväzku starostu a určenie počtu poslancov na volebné obdobie
2022 – 2026

Stanovenie úväzku starostu starostu a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 –
2026
Poslanci zhodnotili, že doterajší počet poslancov 5 je potrebný hlavne v čase PN alebo
dovoleniek a úväzok starostu 0,8 je tiež postačujúci pre výkon funkcie starostu.
Uznesenie č. 22/2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
Určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta na 5 poslancov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
0

Uznesenie č. 23/2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Muránska Huta takto : na 0,8 úväzku

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0

K bodu č. 12: schválenie daru MVSR
schválenie daru MVSR, na základe žiadosti a potreby pre obec. Jedná sa o vozidlo r.v. 1998,
poslanci navrhli preveriť náklady na opravu a obmedzenie pri ďalšom narábaní s majetkom.
Uznesenie č. 24/2022 :
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
Prijatie daru ak nebudú náklady na spojazdnenie a zavedenie do prevádzky vyššie ako 700€
a podmienky pri nakladaní s vozidlom do budúcnosti. Ak bude bez obmedzení dar prijať.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

prítomný 5
5- Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0
0

K bodu č. 13: rokovanie o vyhlásení pozemku E č. 393 o prebytočnom majetku
Na základe žiadosti o odkúpenie pozemku od obyvateľa našej obce, vyhlasuje starosta
rokovanie o vyhlásení pozemku E č.393 o výmere 374m2 o prebytočnom majetku a určenia
spôsobu predaja navrhuje verejne obchodnou súťažou a zaväzuje starostu pripraviť
podmienky VOS
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje
Majetok záhrada parcela E č. 372 vo výmere 374m2 za prebytočný a vyhlasuje spôsob predaja
Verejne obchodnou súťažou.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

prítomný 5
5 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák, Zdenko Zajac
0
0

K bodu č. 14: Schvaľovanie úpravy výšky nájmu za nebytové priestory
Schvaľovanie úpravy výšky nájmu za nebytové priestory na základe požiadavky o zníženie
nájmu za nebytové priestory v ktorých sú potraviny, starosta navrhuje zníženie nájmu,
s podmienkou upratovania spodných priestorov. Verejným záujmom je zachovať prevádzku
potravín.
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
–

Novú výšku nájmu od 15.7.2022 na 1€ mesačne

Hlasovanie:

prítomný 5

Za:
Proti:
Zdržali sa:

4 - Juraj Lukáš, Matúš Chlebovič, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák,
0
1 - Zdenko Zajac

K bodu č. 15: Interpelácie poslancov
1, Roman Valaštek sa pýtal, prečo dostal poslednú pozvánku bez podpisu a pečiatky. –
starosta mu odpovedal, že pozvánka bola doručená aj ostatným poslancom rovnako pre
neprítomnosť starostu v čase odosielania.
2, Roman Valaštek chcel vedieť, prečo sa v potravinách neberú zálohované plechovky.
- p. Zajac mu vysvetlil , že nie je povinnosť podľa zákona a ani kapacita personálu.
3, Roman Valaštek chcel vedieť, kto chcel darovať obci pozemky, ktoré sme nemohli prijať
z dôvodu spoluvlastníctva. Starosta: zistím od darcu či môžem dať túto informáciu na
verejnosť, ak áno dom mu tu informáciu.
4, Roman Valaštek sa opýtal starostu prečo používa súkromne auto ,starosta mu odpovedal,
že obecné auto používajú zamestnanci na separáciu odpadu 2x denne, v ten deň by nebola
robená separácia odpadu v obci. Taktiež z dôvodu šetrenia obecných financií.
5, Roman Valaštek mal otázku, prečo len on dostávam poštou pozvánku a iný do ruky.
starosta odpovedal, každý dostáva pozvánku oproti podpisu ,niekto poštou niekto osobne.
7, Roman Valaštek navrhol zrušiť dane za využívanie verejného priestranstva lebo ich nikto
nedodržiava. Starosta informoval, že poslanci môžu dohliadať na dodržiavanie.
8, Roman Valaštek sa opýtal, prečo nie sú dopravné značky po dedine – tonáž.
Starosta odpovedal, že dal požiadavku na dopravný inšpektorát ,potrebujeme ešte vyjadrenie
od statika.
9, Roman Valaštek nesúhlasil s vybavením sťažnosti na starostu. Kontrolór ho informoval, že
sa na to nevzťahuje zákon o sťažnostiach ,komisia riešila podľa pravidiel a výsledok dostal.
10, Roman Valaštek sa opýtal poslanca Matúša Chleboviča , že parkoval si 3 týždne na Hute
a či zaplatil za užívanie verejného priestranstva. Matuš Chlebovič mu odpovedal, že ešte
nie.
11, Roman Valaštek chcel vedieť, kde je Hutnícky rebrík. Starosta odpovedal, že teraz je
v garáži
12, Roman Valaštek navrhol zrušiť právnika lebo je na nič. Kontrolór ho ubezpečil, že
môžeme byť radi, že Sotolář robí pre takú malú obec a cenovo je to stále výhodnejšie ako
právnik v minulosti.
13, Roman Valaštek sa opýtal poslanca Juraja Lukáša , že prečo keď bol na chorej sa
zúčastňoval na OZ. Juraj Lukáš mu odpovedal, preto lebo si plnil svoju povinnosť poslanca a
robil to v čase vychádzky a bezodplatne v prospech obce .
15:05 Juraj Lukáš opustil rokovaciu miestnosť
14, Roman Valaštek sa opýtal, to zábradlie čo Sladeček pojeb... ako to idete riešiť.
Starosta odpovedal, že ho už na to viac krát upozorňoval no môže znovu.
15, Roman Valaštek sa opýtal kontrolóra, že mu poslal 2 body na kontrolu a to
Sotolara prehodnotiť a prekontrolovať dopravu na obecnom úrade. Kontrolór mu
odpovedal, ak chce aby vykonal kontrolu treba to prijať uznesením.
16, Roman Valaštek chcel vedieť načo sa dávajú do zápisnice overovatelia, keď už 2x
zápisnice nepodpísal , nikto ho neoslovil. Starostamu odpovedal, že keď si určený ako
zapisovateľ, nepotrebuje kolkovanú žiadosť na plnenie si povinností poslanca stačí prisť
a overiť zápisnicu.
17, Roman Valaštek mal námietku ohľadom sprístupnenie informácii do 8 dní .Starosta mu
odpovedal, že dostal všetko čo potreboval načas.
18. Roman Valaštek informoval , že prokurátor mu napísal že komisia má riešiť nepodanie
daňového priznania starostu. Starosta mu odpovedal, že ak by prokurátor chcel niečo také,

napísal by to na obecný úrad , ale keďže je to ďalší výmysel a podanie neoprávneného
podnetu proti starostovi, tak to neurobil.
K bodu č. 16: Diskusia
Poslanec Zdenko Zajac poďakoval za úpravu nájmu a skonštatoval, že prevádzka potravín je
ekonomicky a časovo náročná skôr to aj on vníma ako službu obyvateľom obce.
Starosta poďakoval za prevádzkovanie obchodu a požiadal poslancov a ich rodiny, aby
nakupovali čo najviac v danej prevádzke, aby sme obchod udržali a pomohli obyvateľom ,
ktorý potraviny využívajú denne.
K bodu č. 17 : Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 15:11
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka:

Janka Hrbálová

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

Overovatelia:

1/ Jaroslav Spišák

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

2/ Bc. Matúš Chlebovič

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

Bc. Marian Szentandrássi

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

Starosta obce:

Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci :

Bc. Marián Szentandrassi
Bc. Matúš Chlebovič, Juraj Lukáš, Roman Valaštek, Jaroslav Spišák,
Zdenko Zajac

Zamestnanec obce : Janka Hrbálová, Mgr. Peter Cíger
Hosť:
Jozef Šuhaj

