
 

Z Á P I S N I C A 
 

Z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Muránska 

Huta, konaného dňa 28.11.2022 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  

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 13:04 

hod. a viedol starosta obce, p. Bc. Marian Szentandrássi, ktorý privítal všetkých prítomných.  

Na úvod odznela Slovenská hymna s poctou všetkých prítomných.  

Starosta vyzval predsedu miestnej volebnej komisie o prezentáciu výsledkov volieb. Po 

prednesení nasledovalo zloženie sľubov a príhovor starostu obce.  

 

Starosta následne skonštatoval, 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:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiaková 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 Uznesenie č.: 42/2022 : 

 

K bodu č.2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

         Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

  

Schvaľuje 

  

program ustanovujúceho rokovania  obecného zastupiteľstva, Obecné zastupiteľstvo obce  

Muránska Huta. 

 

Schvaľuje  

 p r o g r a m ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom 

znení : 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b) Overenie zloženia sľubu  

http://www.muranskahuta.sk/


c) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

d)   Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu 

            e)   Určenie platu starostu 

f)  Záver 

 

  

      

                                                       
K bodu č.2: Schválenie upraveného programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva  

 

        Starosta obce prečítal návrh doplnenia  bodu: f) Návrh na náhradu platu za 

nevyčerpanú dovolenku starostu obce   

Opýtal sa, či chce niekto ešte  niečo doplniť do programu. Nikto nemal nič na doplnenie, 

tak  prešiel k schvaľovaniu upraveného programu:  

 

 

Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 Uznesenie č.: 43/2022 : 

  

         Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

  

Schvaľuje 

  

Upravený program ustanovujúceho rokovania  obecného zastupiteľstva, Obecné 

zastupiteľstvo obce  Muránska Huta. 

 

Schvaľuje  

 p r o g r a m ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom 

znení : 

a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b) Overenie zloženia sľubu   

c) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

d)   Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu   

            e)   Určenie platu starostu  

            f)   Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce  

g)   Záver 

  

 

 

 
 

K bodu č. 2, a, :  Určenie zapisovateľa a overovateľov 

 



Starosta podľa predchádzajúcich rokovaní navrhol zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

z OZ následne dal o návrhu hlasovať:  

 
Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 

Uznesenie č.: 44/2022 : 

 

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 :  Jaroslav Šuhaj, Jaroslav Spišák 

 
 

K bodu č. 2, b,:  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 
Predseda miestnej volebnej komisie Miroslav Gula prečítal výsledky volieb do samosprávy 

obce v Muránskej Hute, a po prečítaní vyzval novozvoleného starostu k zloženiu sľubu.   

Starosta zložil sľub a následne vyzval poslancov k zloženiu sľubu poslanca.  

Novozvolený starosta predniesol príhovor, kde poďakoval doterajším poslancom za prácu, 

poďakoval za hlasy od obyvateľov za seba a za novozvolených poslancov skonštatoval, že je 

to veľká zodpovednosť pre všetkých a čaká nás práca v prospech obyvateľov našej obce.  

 
Uznesenie č.: 45/2022 : 

 
 Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute  

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Bc. Marian Szentandrássi  

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  

Jaroslav Šuhaj, Elenka Žiaková 
 

Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 



 

 
 
 
 
 
K bodu č. 2, c,  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
 

Starosta skonštatoval, že podľa zákona máme povinnosť určiť poslanca ktorý zvoláva OZ podľa 

zákona §12 ods 2 .  

 

Hlasovanie:  

Za:  4 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj,  
Proti:    0  

Zdržali sa:  1 Elenka Žiakova 

Neprítomný  0   
 

 

Uznesenie č.: 46/2022 : 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute  

 

p o v e r u j e  
 

 

poslanca Elenu Žiakovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

K bodu č. 2,d, Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu  

 

 Starosta predstavil pravidlá ako zložiť komisiu, aby boli zastúpené všetky strany ktoré boli 

zvolené v OZ, odprezentoval ich povinnosti  a návrh členov následne dal hlasovať o zriadení 

komisie a voľbe členov   

 

Uznesenie č.: 47/2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute 

 A, zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

a voľba jej členov 

 B, volí 

a. Predsedu komisie: Terezku Sládečkovú  

b. Členov komisie: Juraja Lukáša, Jaroslav Šuhaj,                         

 



 
Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 
 

K bodu č. 2,e  Určenie platu starostu 

 

Kontrolór obce odprezentoval zákon o platobných podmienkach starostov a primátorov obcí 

a vyzval poslancov o návrhy.   

 

 

Uznesenie č.: 48/2022 : 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Muránska Huta 

V súlade s §11 ods. 4. písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

Určuje plat starostu obce Muránska Huta Bc. Mariana Szentandrássiho  

v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí  a primátorov miest  v znení neskorších predpisov, a to:   

súčin priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,65 podľa §4 ods. 1.  

a schvaľuje v súlade s §4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 40% mesačne 

s účinnosťou odo dna zloženia sľubu.  

plat starostu je upravený na základe čiastočného úväzku na  80%  

 
Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 

 
 
K bodu č. 2, f, : Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce.  

 

Starosta odprezentoval predloženú dôvodovú správu k náhrade platu za nevyčerpanú 

dovolenku.  Hlavné dôvody pracovná vyťaženosť a dlhodobá PN.  

 

Uznesenie č.: 49/2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta  

 

Schvaľuje  



Vyplatenie náhrady platu starostovi obce Bc. Marianovi Szentandrássimu za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2022 v rozsahu 7 dní  

 

 
Hlasovanie:  

Za:  5 - Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav 

Šuhaj, Elenka Žiakova 

Proti:    0  

Zdržali sa:  0  

Neprítomný  0   

 

 

 

 

 

K bodu č. 15 :  Záver  

 

 

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť. 

 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 14:10 

 

 

Zápisnicu vyhotovil  zapisovateľka 16.12.2022  

    

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

                                                                                 

Overovatelia:                           1/  Jaroslav Spišák  ................................ 

        

                                                   2/  Jaroslav Šuhaj   ................................. 

    

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

       

 

 

Prítomní : 

Starosta obce :            Bc. Marián Szentandrassi 

Poslanci : Juraj Lukáš, Bc. Tereza Sládečková, Jaroslav Spišák,  Jaroslav Šuhaj, 

Elenka Žiakova 

 

                                    

Zamestnanec obce :   Janka Hrbálová, Mgr. Peter Cíger 

 

Hostia:   Bc. Matúš Chlebovič 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


