ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta,
konaného dňa 30.9.2022 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 14:04 hod. a viedol
starosta obce, p. Bc. 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 5
poslancov, z celkového počtu 5, takže 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:
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.: 27/2022 :
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. Schvaľovanie rezervného účtu a jeho použitie
6. Prerokovanie zaradenia objektu do pamätihodnosti obce – Liga Predná Hora
7. MUNIPOLIS mobilný rozhlas informácie o skúšobnej verzii
8. Informácia k opakovanej VO na rekonštrukcie ciest a zabezpečenie dotácie
9. Schvaľovanie právneho zastupovania vo veci PPA
10. Informácia o stave žiadosti na MŽP - Plán Obnovy
11. Informácia o realizácii projektu opravy obrazu Jánošíka MPCH - schválenie termínu
a programu prezentácia maľby za podpory MAS
12. informácia k pripravenosti obce k voľbám do OSO a VUC 2022
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver

K bodu č.2: Schválenie upraveného programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal návrh doplnenia úpravu znenia bodu 5. na: schvaľovanie použitia
dobrovoľného rezervného fondu a doplnenie bodu pod poradovým číslom 13. schválenie
zmluvy o dotácii na VO a rekonštrukciu cesty od BBSK. Opýtal sa prítomných poslancov , či
chce niekto ešte niečo doplniť do programu. Nikto nemal nič na doplnenie, tak prešiel
k schvaľovaniu 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.: 28/2022 :
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. Schvaľovanie použitia dobrovoľného rezervného fondu
6. Prerokovanie zaradenia objektu do pamätihodnosti obce – Liga Predná Hora
7. MUNIPOLIS mobilný rozhlas informácie o skúšobnej verzii
8. Informácia k opakovanej VO na rekonštrukcie ciest a zabezpečenie dotácie
9. Schvaľovanie právneho zastupovania vo veci PPA
10. Informácia o stave žiadosti na MŽP - Plán Obnovy
11. Informácia o realizácii projektu opravy obrazu Jánošíka MPCH - schválenie termínu
a programu prezentácia maľby za podpory MAS
12. Informácia k pripravenosti obce k voľbám do OSO a VUC 2022
13. Schválenie dotácie na VO a rekonštrukciu cesty od BBSK
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
Za zapisovateľku určil starosta Janku Hrbálovú a za overovateľov Zdenka Zajaca a Juraja
Lukáša
Uznesenie č. 29/2022 :
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 : Zdenka Zajaca a Juraja Lukáša

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

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

K bodu č.4: Kontrola plnenia uznesení
Starosta skonštatoval že

Uznesenia č. 18, 49, 50, 53/2021 ostali v sledovaní plus 5-6/2022

Uznesenie č. 18/2021 – vypustiť zo sledovania a ísť priamo vo veľkosklade nakúpiť sadu 30ks
tanierov príborov a pohárov za veľkoobchodné ceny v sume schválenej v uznesení 18/2021
Starosta dal hlasovať za súhlas

Uznesenie č. 30/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje ,
- priamy nákup vo veľkoobchode Poprad v sume podľa uznesenia 18/2021

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

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

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 Ostáva v sledovaní
Uznesenie č. 50/2021 - Schválenie predĺženia dobrovoľnej zbierky do 31.12.2022 za
nezmenených podmienok. Ostáva v sledovaní
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.
Vypustiť zo sledovania budeme prerokovávať dnes v bode 9
Uznesenie č. 5/2022 - použitie časti dobrovoľného rezervného fondu vo výške 2 590 € na
splátku nákupu budovy č.109 - rekonštrukciu ciest v obci vo výške 5 612,77 € čiastočne
splnené Ostáva v sledovaní
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 € vypustiť rieši to nové uznesenie

Uznesenie č. 19/2022 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.
Vypustiť zo sledovania:
Uznesenie č. 21/2022 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
Vypustiť zo sledovania budeme prerokovávať v bode 11.
Uznesenie č. 24/2022 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.
Starosta prečítal návrh zmluvy, kde je jasné že do 2 rokov sa vozidlo nesmie predať a dal
hlasovať o schválení tejto zmluvy

Dal priestor na vyjadrenie poslancom a hlasovať o prijatí daru :
Uznesenie č. 31/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje ,
- prijatie daru Audi A6 od Ministerstva Vnútra SR

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný

1 - J. Lukáš,
2 - R. Valaštek, Jaroslav Spišák
2 - Zdenko Zajac Bc. Matúš. Chlebovič
0

Uznesenie č. 25/2022 Majetok záhrada parcela E č. 372 vo výmere 374m2 za prebytočný
a vyhlasuje spôsob predaja Verejne obchodnou súťažou.
Starosta pripravuje podmienky VO Ostáva v sledovaní

Uznesenie č. 32/2022
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 6, 18, 53/2021 11,12,13,14,15,17,18,20,21.22,23,26/2022 sa vypúšťajú zo sledovania
Uznesenia č.49,50,/2021 a 5,25 /2022 ostávajú v sledovaní

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

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

K bodu č. 5: Schvaľovanie použitia dobrovoľného rezervného účtu
Uznesením 17/2022 dna 30.6.2022 OZ schválilo záverečný účet z ktorého vyplýva, že
dobrým hospodárením v roku 2021 sme dosiahli prebytok 31 213,55€, vďaka šetreniu na
úrade.
Návrh na rozdelenie.
po vysúťažení dodávateľa cesty, ktorú sme po prvej súťaži nedokázali opraviť lebo ponuka
presahovala naše možnosti navrhujem použiť 15 000€
Ostatné financie budú určite potrebné na zvýšené náklady: nárast ceny elektrickej energie,
po schválení OZ
Uznesenie č. 33/2022 :
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
schvaľuje
použitie dobrovoľného rezervného fondu vo výške 15 000 € na rekonštrukciu cesty m. č.
Predná Hora.
Hlasovanie:
Za:

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

Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomný: 0

K bodu č. 6: Prerokovanie zaradenia objektu do pamätihodnosti obce – Liga Predná
Hora
Starosta vysvetlil, že pamätihodnosti vedie pamiatkový úrad, ale taktiež obec vedie zoznam
pamätihodností, z ktorého prečítal všetky pamätihodnosti v obci medzi ktorými je aj
expozícia Ferdinanda Coburga, ktorú plánujú rekonštruovať.
Uznesenie č. 34/2022 :
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
Zoznam pamätihodností obce a žiadosť o doplnenie ďalších objektov do pamätihodností obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:

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

K bodu č. 7. MUNIPOLIS mobilný rozhlas informácie o skúšobnej verzii
Starosta odprezentoval projekt, ktorý je spustený v skúšobnej verzii pre obec bezplatne. Je to
výborná a pružná aplikácia, ktorá dokáže okamžite informovať obyvateľov o dianí v obci.
Uznesenie č. 35/2022:
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
Mobilný rozhlas a jeho spustenie a pomoc pri prezentácii aplikácie medzi ľuďmi

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. 8: Informácia k opakovanej VO na rekonštrukcie ciest a zabezpečenie dotácie
Starosta informoval, že na prvú výzvu na predkladanie ponúk nám prišla jediná ponuka
v sume 52 000€ bez DPH na celý rozsah neopravených ciest načo sme nemali odsúhlasené
financie a pri rokovaní. OLUP oznámil nutnosť odizolovať budovu Coburgovho múzea, čo
by znamenalo, že asfaltovanie v jej okolí nie veľmi vhodné. Preto sme sa rozhodli z dôvodu
nedostatku financií a rizika poškodenia pri rekonštrukcii vypustiť tento úsek.
Keďže sa zmenil aj zákon o VO a musíme od marca 2022 obstarávať cez EVO museli sme na
to najať firmu, na ktorú starosta zohnal financie od BBSK a plus aj príspevok na prekrytie
nárastu cien. Starosta informoval, že obec musí konať rýchlo, lebo financie musíme použiť
do konca roka a teraz pred voľbami je veľký problém zohnať firmu na asfaltovanie

Uznesenie č. 36/2022 :

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
Opätovné vyhlásenie VO s použitím firmy na VO

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: Schvaľovanie právneho zastupovania vo veci PPA
Ako starosta spomínal v bode kontroly uznesení prišiel nám príkaz na úhradu zaplatiť
5 498,22€ na PPA pre porušenie postupu pri verejnom obstarávaní v roku 2015:
„CO identifikoval skutočnosť, že účastník konania dňa 01.12.2015 podpísal dohodu o zrušení
zmluvy o dielo zo dňa 08.04.2015 so spol. Premier Consulting EU, s.r.o. IČO: 48231657,
predmetom tejto zmluvy bolo vyhotovenie diela súvisiace so žiadosťou o NFP.
Následne boli v ten istý deň, t. j. dňa 01.12.2015 podpísané dve zmluvy, a to Zmluva na
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a Zmluva na vyhotovenie žiadosti o NFP (rovnaký predmet
zmluvy ako v prípade zrušenej zmluvy). Účastník konania začal verejné obstarávanie s názvom
“Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ zverejnením vo vestníku ÚVO zo dňa 10.12.2015 (ďalej
len “VO“). Z uvedenej dokumentácie nie je zrejmé, či sa výkon štúdie uskutočniteľnosti ukončil
pred zahájením VO“
s právnikom podľa zmluvy sme požiadali o oddialenie splatnosti a zaslanie žurnalizovaného
spisu, ktorý podľa zmluvy naštudoval a požiadal o predlženie lehoty na úhradu 5 498,22
€. Právny zástupca obce poslal návrh na zastupovanie, ktorý je už mimo našej zmluvy, ktorý
starosta prečítal.
Uznesenie č. 37/2022 :
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
Zastupovanie v spore s PPA p. Doc. JUDr. Jozefom Sotolářom PhD, kde budú na toto krytie
vo výške 190,89€ + DPH a 550€ + DPH použité financie pokiaľ to bude možne
z dobrovoľného rezervného fondu

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. 10: Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy
Informácia o podaní žiadosti na MŽP – plán Obnovy, ktorú Ste schvaľovali na minulom OZ
Podľa informácii sme prešli cez hodnotenie komisii kladne a sme stále v hre, kde môžeme
získať financie na rekonštrukciu budovy 109.
Následne dal starosta hlasovať za zobratie tejto informácie na vedomie
Uznesenie č. 38/2022 :
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
Informáciu o kladnom hodnotení projektu na plán obnovy

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. 11: Informácia o realizácii projektu opravy obrazu Jánošíka MPCH schválenie termínu a programu prezentácia maľby za podpory MAS
Zapojili sme sa do Grantu MPCH, kde starosta projekt vypracoval sám a požiadali sme
o dotáciu 800 €. Na dofinancovanie sme použili dobrovoľnícke práce Róberta Bendulu a naše
dofinancovanie.
Maľbu sme opravili aj steny v bývalej krčme, kde ako sme sľúbili pri schvaľovaní
dobrovoľnej zbierky zriadime pamätnú izbu s menami darcov na mramorovom obklade, čo
by sme najradšej urobili tento rok aj s slávnostným otvorením, na ktoré nám prispeje 500€
podľa uznesenia z rady MAS.
Potrebujeme pokiaľ nie je úplne uzatvorený projekt Plán Obnovy zabezpečiť provizórnu
podlahu a spojazdniť aspoň jednu odstavenú toaletu, kde máme na tento účel ešte zbytok
financií zo Startlabu a dohodnúť termín otvorenia: kde vyzval starosta poslancov o návrh
termínu akcie.
Uznesenie č. 39/2022 :
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

Podať žiadosť na MAS na podporu slávnostného otvorenia pamätnej izby a prezentáciu opravenej
maľby Jánošíka v sume 500€ a použitie 500€ na prezentáciu tejto miestnosti s obecného
rozpočtu a Schvaľuje úpravu rozpočtu na príjmovej a výdavkovej časti.
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. 12: informácia k pripravenosti obce k voľbám do OSO a VUC 2022
Starosta odprezentoval pripravenosť obce na voľby do OSO a VUC 2022.
Uznesenie č. 40/2022 :
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
Pripravenosť obce na voľby do OSO a VUC 2022.

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: Schválenie dotácie na VO a rekonštrukciu cesty od BBSK
Uznesenie č. 41/2022 :
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 dotácie 5 000€ od BBSK na rekonštrukciu cesty a náklady s VO

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. 14: Interpelácie poslancov

Roman Valaštek podotkol, že doteraz nebola odstránená škoda spôsobená na ceste na Lúčku
pánom Sládečkom. Starosta skonštatoval, že p. Sládečka viac krát vyzval na odstránenie.
Starosta sa zaviazal vyzvať písomne p. Sládečka s termínom 15 dní na odstránenie škody
,inak odstránenie škody dá urobiť obec na náklady p. Sládečka
Roman Valaštek:
prečítal list od prokurátora, kde podal podnet na starostu obce, že nepodal daňové priznanie
podľa zákona, v ktorom mu prokurátor píše, že to rieši komisia a tá zhodnotila, že je všetko
v poriadku. Starosta znovu zopakoval, že ide o ďalšie vymyslené podanie na jeho osobu.
Róbert Ševčík vstúpil do interpelácie opätovným osočením starostu, že porušil zákon, čo nie
je pravda. Po tomto vstupe starosta a uzavrel nezmyselný bod.
K bodu č. 15 : Diskusia
Robert Ševčík upozornil na prepadnutú cestu pri p. Simanovi, starosta ho upovedomil, že to
už riešil s VVS ako reklamáciu. pri výkope, kde nedodržali technologický postup zhutňovania
a majú to opraviť.
Robert Ševčík upozornil na praskliny v ceste. Starosta vie o tejto situácii, je to zaradené
v pláne, keď príde firma asfaltovať na Prednú Horu, kde budú používať zalievanie v spojoch,
tak objednáme preliatie všetkých prasklín v MK do zimy 2022.
K bodu č. 15 : Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 15:15
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka 7.10.2022
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