Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
12.09.2016 v zasadačke obecného úradu v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K bodu č. 1 POZVÁNKY – Otvorenie zasadnutia
P. Marián Murín, starosta obce, otvoril desiate riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, že desiate zasadnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Súčasne konštatoval, že z počtu 9 poslancov OZ sú prítomní 7
a preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnení: p. Anton Ďurana, p. Jozef Jakubják
Neospravedlnení: Privítal hostí : Vdp. Andreja Barnáša, farára a vdp. Romana Sanigu, kaplána.
Doporučil, aby sa 10. OZ riadilo programom na pozvánke.
Program na 10. Zasadnutie OZ bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. polrok 2016
Prijaté rozpočtové opatrenia
Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
7. Štatút obce Mútne - schválenie
8. Žiadosti občanov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie za program bolo nasledovné:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
P. M. Murín, starosta obce poprosil vdp. Andreja Barnáša a vdp. Romana Sanigu
o posvätenie zrekonštruovaných priestorov obecného úradu a nového vozidla. Následne
prebehlo posvätenie.
K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. M. Murín, starosta obce, za zapisovateľku zápisnice určil p. M. Bjaloňovú, pracovníčku
OcÚ a za overovateľov zápisnice určil p. Ľ. Mudroňa a p. J. Baleka - poslancov OZ.
Návrhová komisia určil v zložení: p. M. Malák, p. P. Straka – poslanci OZ.

K bodu č. 3 POZVÁNKY – Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ
P. M. Murín, starosta obce poveril Ing. Jána Bugaja, aby oboznámil poslancov OZ o kontrole
z NKÚ a protokolom z kontroly, následne prijatými opatreniami.
Prítomní poslanci OZ sa oboznámili s daným protokolom a opatreniami, ktoré sa budú riešiť
v termínoch zadaných NKÚ.

K bodu č. 4 POZVÁNKY- Monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. polrok 2016
Poslanci OZ vzali túto správu na vedomie.
K bodu č. 5 POZVÁNKY – Prijaté rozpočtové opatrenia
Úprava rozpočtu obec
Úprava sa týka refundácií miezd a prac. pomôcok z ÚPSVaR , kde sú zamestnanci v rámci
projektov v príjmovej aj výdavkovej časti, príjem na projekt v ZŠ- schodisková plošina,
príjem na financovanie telocvične, úpravy medzi položkami, zvýšenie rozpočtu pre
príspevkovú organizáciu Obec Mútne – prevádzka na nákup motorového vozidla. Úprava
tvorí prílohu zápisnice. (Príloha č. 1)
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Úprava rozpočtu ZŠ
Úprava sa týka refundácií miezd a prac. pomôcok z ÚPSVaR , kde sú zamestnanci v rámci
projektov. Ďalej dotácia na nákup učebníc. Úprava tvorí prílohu zápisnice. (Príloha č. 2)
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu MŠ
Úprava sa týka refundácií miezd a prac. pomôcok z ÚPSVaR , kde sú zamestnanci v rámci
projektov. Úprava tvorí prílohu zápisnice. (Príloha č. 3)
Hlasovanie za schválenie:

ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu ŠJ
Úprava medzi položkami v rozpočte. (Príloha č. 4)
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu obec Mútne – prevádzka
Úprava sa týka nákupu osobného motorového vozidla. (Príloha č. 5)
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že obec v súlade so zákonom č. 79/2015 má povinnosť
prijať takéto VZN. (Príloha č. 5)
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 7 POZVÁNKY- Štatút obce Mútne – schválenie
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že je potrebné schváliť nový Štatút obce, nakoľko je už
zastaralý, aj kontrola z NKÚ odporučila toto schválenie.
Hlasovanie za schválenie:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

K bodu č. 8 POZVÁNKY – Žiadosti občanov
1. Žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 3. Ročníkov
P. P. Straka, poslanec OZ, navrhol sumu 650,- €.
Hlasovanie za návrh p. poslanca Straku:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

2.
Sťažnosť p. Babečka Ľudovít s manželkou Margitou, Mútne 115 , Irena
Babečková, Mútne 116 o narušovanie susedsko – právnych vzťahov – p. Ján Vaterka,
Mútne 115 a p. M. Vaterková Mútne 114.
Poslanci OZ vzali túto sťažnosť na vedomie. Nakoľko OZ nie je oprávnené riešiť právne
vzťahy, odporučili riešiť tento spor dohodou oboch strán, prípadne súdnou cestou.
3.
Žiadosť p. Serafín Olašák, Mútne 507 o prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu
na obec podľa GP č. 209/2016, parc. C-KN č.1816/92 o výmere 1832 m2, parc.C-KN č.
1819/13 o výmere 91 m2, parc. C-KN č. 1819/14 o výmere 150m2.
P. A. Grzýb, poslanec OZ, uviedol, že nové cesty sa budú budovať podľa schváleného
uznesenia z minulosti, len ak budú mať 6m. Prioritou na asfaltovanie majú cesty, kde je väčší
počet obývaných domov. Treba konať rozvážne s budovaním miestnych komunikácií, aby
v budúcnosti obec zvládala hlavne zimnú údržbu.
Hlasovanie za prevod parciel pod obec:
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K boru č. 9 POZVÁNKY – Rôzne
P. M. Murín, starosta obce, oboznámil poslancov OZ, že v kostole sa bude ešte tento rok
zatepľovať strop a medeným plechom sa prekryje svätyňa. Plech sa dokúpi, aby sa na budúci
rok pokryl celý kostol. Obec chce byť týmto smerom nápomocná, pretože kostol je dielom
našich predkov a bude slúžiť našim ďalším generáciám.
P. farár A. Barnáš poďakoval p. starostovi za pomoc a radu. Povedal, že na budúci rok je
naplánované ostatné pokrytie kostola medeným plechom a nová vonkajšia fasáda kostola.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, sa informoval o úprave cesty od sv. Anny ku Červenému krížu,
ďalej upozornil na nevykosený cintorín. P. M. Jozefjak, poslanec OZ, upozornil na odpad,
ktorý sa nachádza na chlapskom grúni, trúbenie vozidiel poľských predajcov po obci, jamu na
štátnej ceste pri Lukašákoch.

P. M. Murín, starosta obce, odpovedal, že úprava cesty od sv. Anny je naplánovaná, odpad
pôjdu odstrániť pracovníci prevádzky. Ďalej uviedol, že takéto skládky odpadov len zvyšujú
náklady obce, občania by si to mali uvedomiť. Všetok odpad je možné legálne zlikvidovať.
Ohľadom štátnej cesty uviedol, že na Správu ciest predniesol už niekoľkokrát požiadavku na
opravu. Trúbenie vozidiel po obci – obec nie je oprávnená zastavovať vozidlá.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, upozornil na potrebu opráv vpustov okolo obecných ciest. P. M.
Murín, starosta obce uviedol, že treba upozorniť občanov, aby sa pri zlievkach starali o cesty
a vpusty okolo svojho okolia a upravovali potrebné priepusty a odrážky.
P. Ľ. Mudroň, poslanec OZ, upozornil na hydranty zavalené kalom. P. M. Murín, starosta
obce odpovedal, že obec upozorní OVS, nakoľko je to v ich správe.
K bodu č. 10 POZVÁNKY – Diskusia
P. M. Murín, starosta obce vyzval všetkých prítomných do diskusie.
K bodu č. 11 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal p. M. Maláka, člena návrhovej komisie o prečítanie
uznesenia z 10. Zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie uznesenia :
ZA: 7/ p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň p.
P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Marián Murín
Starosta obce

Overovatelia:
Ján Balek
Ľudovít Mudroň

