Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
26.05.2017 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 štrnáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, že štrnáste 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 je prítomných
6, preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnení: p. Milan Jozefjak, p. Anton Grzýb, p. Marián Kosmeľ
Doporučil, aby sa 14. OZ riadilo programom na pozvánke.
Program na 14. Zasadnutie OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Odkúpenie pozemku pod miestnu komunikáciu
4. Záverečný účet obce Mútne a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
5. Úpravy rozpočtu na rok 2017
6. Návrhy na zmenu Územného plánu obce
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie za program bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. M. Murín, starosta obce, za zapisovateľa určil p. J. Bugaja, prednostu OcÚ a za
overovateľov zápisnice určil p. J. Jakubják, p. A. Ďurana - poslancov OZ.
Návrhovú komisia určil v zložení: p. P. Straka, p. J. Balek – poslanci OZ.
Hlasovanie bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 3 POZVÁNKY - 1.

Odkúpenie pozemkov pod miestnu komunikáciu

P. M. Murín, starosta obce, informoval prítomných, že už viac krát jednal s vlastníkom
pozemkov a rodinného domu po Jaňákoch, ktorý má odkúpený p. Tomáš Vojtas. Poznamenal
jemu a aj znova poslancom, že daný pozemok nebude možné využiť na prestavbu obchodu
a nie je vhodný ani na úpravu ku bývaniu. Poznamenal, že pozemok bude vhodný na
rozšírenie miestnej komunikácie. Starosta informoval, že po diskusiách a zvážení situácie sa
p. Vojtas rozhodol príslušné pozemky aj s domom odpredať obci.
P. J. Balek, poznamenal, že získaním pozemkov sa zlepší dopravná situácia v križovatke čo
bude prínosom pre všetkých obyvateľov.
P. J. Jakubják sa informoval akú cenu za odpredaj p. Vojtas požaduje.
P. M. Murín, starosta obce, informoval prítomných, že p. Vojtas požaduje cenu takú, akú ho
to stálo zo všetkým vybavovaním, t.j. 14 500 €. Starosta poznamenal, že aj keby pýtal viac, je
vhodné odkúpiť pre dobro obce a hlavne kvôli bezpečnosti v cestnej premávke, kde bude
možné križovatku upraviť tak, aby bola absolútne bezpečná a komfortná. Konštatoval, že p.
Vojtas sa má možnosť správať obchodne avšak požaduje iba náklady ktoré vynaložil.
Ďalej starosta poznamenal, že pozemok môžeme využiť na rozšírenie cesty, križovatky,
situovanie autobusovej zástavky, vytvorenie oddychovej zóny, možnosti sa naskytuje viac.
Nevyužitý pozemok sa môže odpredať vlastníkovi susedného pozemku, ktorý má svoj
pozemok stiesnený a rozšírenie mu prispeje ku komfortu, za takú istú primeranú cenu ako to
stálo obec.
P. M. Murín, starosta obce, dal hlasovať za odkúpenie pozemkov na parcelách C-KN č. 776/1,
č. 776/2, č. 777 o celkovej výmere 709m2, evidované na liste vlastníctva č. 4334 v k.ú. Mútne
a odkúpenie rodinného domu, so súpisným číslom 339, evidovaný na liste vlastníctva č. 678,
nachádzajúci sa na parcele C-KN 776/2 v k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, bytom Mútne 509 v
cene 14 500,- EUR. Náklady na prevod znáša obec.
Hlasovanie za odkúpenie bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
P. M. Murín, starosta obce, ďalej informoval prítomných, že diskutoval s p. Tomáš Vojtasom
aj o možnosti previesť pozemky s cestou pod obec, ktorá vedie ku jeho stavbe. Starosta
informoval, že p. Vojtas si na vlastné náklady vybudoval cestu ku stavbe svojho rodinného
domu.
P. J Bugaj, prednosta OcÚ, poznamenal, že p. Vojtas už túto záležitosť riešil na zastupiteľstve
avšak vtedy nemal pozemok dostatočné parametre – šírka 6m, rozšírené nájazdy na existujúcu
obecnú cestu a na konci novej bude obracák, bude možné pozemky previesť pod obec
a potom vybudovať. Kedže chcel stavať svoj dom, príjazdovú cestu si vybudoval sám.
P. M. Murín, starosta obce, konštatoval, že p. Vojtas zabezpečil pozemky novým zápisom
parciel a vzniká tam možnosť ďalšej zástavby rodinnými domami našich občanov , navrhuje
odkúpenie pozemkov s finančným vypriadaním nákladov. P. M. Murín, starosta obce, dal
hlasovať za odkúpenie pozemkov s vybudovanou komunikáciou na parcelách C-KN č.
1681/10, č. 1681/11,č. 1681/12, č. 1681/15 č. 1681/3 č. 1681/4 o celkovej výmere 657m2, v

k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, nar. 5.1.1986, bytom Mútne 509 v cene 7000,- EUR. Náklady
na prevod znáša obec.
Hlasovanie za odkúpenie bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY – Záverečný účet obce Mútne a rozpočtové hospodárenie za
rok 2016
Ing. L. Šeliga, kontrolór obce odporučil záverečný účet schváliť bez výhrad.
P. J. Bugaj, prednosta OcÚ, ako predseda finančnej komisie na základe audítorskej správy
a odporúčania kontrolóra obce odporučiť Záverečný účet obce Mútne a rozpočtové
hospodárenie za rok 2016 schváliť. Konštatoval tiež, že v roku 2016 našu obec kontrolovala
NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad), takže do záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia boli
zakomponované všetky odporúčania na základe výsledkov z kontroly.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 :
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 5 POZVÁNKY - 1. Úprava rozpočtu na rok 2017
Úprava rozpočtu ŠJ na rok 2017
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2017 bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu MŠ na rok 2017
Hlasovanie za úpravu rozpočtu MŠ na rok 2017 bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu ZŠ na rok 2017
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2017 bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu ZŠ na rok 2017
Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce na rok 2017 bolo nasledovné:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

K bodu č. 6 POZVÁNKY – Návrhy na zmenu územného plánu obce Mútne
P. M. Murín, starosta obce, informoval o potrebe vyhotoviť dodatok a zmenu Územného
plánu obce (ďalej UPO). Obec má ÚPO schválený v roku 2011 avšak jeho kreovanie začalo
už v roku 2004. Od roku 2008 bol uzavretý a začali sa k nemu vyjadrovať inštitúcie
a následne prebiehalo schválenie. Za to obdobie sa mnoho zmenilo, či už požiadavky
občanov, obce alebo podnikateľov. Mnoho domov pribudlo aj mimo ÚPO. Obec a aj občania
majú viac sťažené vybavenie stavebných povolení alebo s vysporiadaním pozemkov. Zmenou
ÚPO chceme dosiahnuť taktiež vysporiadanie miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve
pozemkového fondu a vyriešenie slepých ulíc zokruhovaním. Starosta informoval poslancov,
že teraz sa schváli zadanie na zmenu ÚPO, následne budú organizované pracovné stretnutia
poslancov a zhotoviteľa ÚPO. Po vypracovaní bude predložený návrh dotknutým inštitúciám
na vyjadrenie a až potom schvaľovaný OZ.
Hlasovanie za prijatie schválenie Zadania na zmenu územného plánu obce Mútne:
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
K bodu č. 7 POZVÁNKY- Žiadosti občanov
1. Žiadosť Samuhela Mariána, Mútne 721 o odpredaj obecného pozemku.
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že žiadosť musí prejednať komisia výstavby. Poslanci sa
uzniesli vziať túto žiadosť na vedomie.
2. Žiadosť Samuhela Jozefa, Mútne 579 o odpredaj obecného pozemku.
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že žiadosť musí taktiež prejednať komisia výstavby.
Poslanci sa uzniesli vziať túto žiadosť na vedomie.
3. Žiadosť Ľudovít Babečka a Margita Babečková, Mútne č. 115, Irena Babečková, Mútne
116 o prejednanie susedského sporu.
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že spor opísaný v žiadosti už v minulosti riešil na tvare
miesta avšak nedošlo k dohode sporných strán.

P. J. Balek, uviedol, že táto záležitosť na nedávno riešila na OZ a bolo im odporúčane to riešiť
súdnou cestou nakoľko ide o občianskoprávny spor. OZ nemá právne zázemie rozhodnúť
komu má patriť pozemok alebo majetok.
P. J Bugaj, prednosta OcÚ, poznamenal, že osobne diskutoval s Ľudovítom Babečkom
a navrhuje zvolať komisiu verejného poriadku s komisiou výstavby aj osobami dotknutých
strán. Takto sa možno mediačným konaním posunie táto záležitosť vpred.
P. M. Murín, starosta obce uviedol, že žiadosť musí taktiež prejednať komisia. Poslanci sa
uzniesli vziať túto žiadosť na vedomie.
K bodu č. 8 POZVÁNKY – Rôzne
P. M. Murín, starosta obce uviedol že v bode Rôzne nie je nič na prejednanie.
K bodu č. 9 POZVÁNKY – Diskusia
P. M. Murín, starosta obce vyzval všetkých prítomných do diskusie.
K bodu č. 10 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal p. P. Straku, člena návrhovej komisie o prečítanie
uznesenia z 14. Zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie uznesenia :
ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Overovatelia:
Anton Ďurana
Jozef Jakubják

Marián Murín
Starosta obce

