Zápisnica
Z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
31.8.2021 v zasadačke KD v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K bodu č. 1 POZVÁNKY – Otvorenie zasadnutia
P. Marián Murín, starosta obce, otvoril osemnáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, 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 9 a preto
vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová
komisia
M. Murín, starosta obce, určil za overovateľov zápisnice : A. Grzýba, J. Bjaloňa.
Návrhová komisia v zložení: Ing. J. Blažeňák, M. Krišš
Písaním zápisnice poveril: Martinu Bjaloňovú, pracovníčku obecného úradu.
K bodu č. 3 POZVÁNKY - Schválenie programu OZ
Starosta obce prečítal program rokovania.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia
Schválenie programu OZ
Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra
Potvrdenie uznesenia č. 8 zo 7.6.2021
Monitorovacia správa I. polrok
Úprava rozpočtu obce
Zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D
Prevod pozemkov pod obec
Žiadosti občanov
Asfaltovanie ciest
Interpelácie poslancov
Zoznam uznesení
Záver

O slovo požiadal A. Grzýb a navrhol vypustiť bod č. 5 programu.
J. Balek uviedol, že ide o potvrdenie uznesenia, kde je lehota 3 mesiace, ďalej uviedol, že
v pozvánke na OZ nebolo uvedené, že bolo zvolané na podnet poslancov OZ.
Hlasovanie za návrh A. Grzýba o vypustenie bodu č. 5 z programu OZ:
ZA: 2/ J. Bjaloň, A. Grzýb,
PROTI: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek
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ZDRŽAL: 0
Hlasovanie za program rokovania :
ZA: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek
PROTI: 2/ J. Bjaloň, A. Grzýb, .
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY - Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra
Starosta obce vyzval J. Baleka k doplneniu dátumov potrebných na vyhlásenie. Odpovedal mu,
že sa nehlásil. A. Pjontek uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení obecný úrad pripravuje
podklady na OZ. Toto podľa jeho vyjadrenia nerobí od februára. Nie sú určené dátumy,
v dokumente pre voľbu kontrolóra, ktoré má pripraviť obecný úrad. Poslanci ich majú len
schváliť. Starosta sa opýtal, čo nie je splnené. Podklady ste dostali a je potrebné len doplniť
dátumy voľby, a nič iné tam poslanci nemusia dopĺňať. Na to p. Pjontek nevedel reagovať, že
čo iné tam chýba. A. Pjontek odpovedal, že obecné zastupiteľstvo sa pripravuje poslanci
v spolupráci s obecným úradom 21 dní pred konaním OZ. Starosta uviedol, že, keď bol návrh
na zvolanie OZ doručený 17.8, a OZ sa má uskutočniť do 15 dní, ako sa má dodržať lehota 21
dní. Taktiež návrh A. Baleka nebol doručený na obecný úrad 21 dní pred zastupiteľstvom, ale
až na rokovanie OZ dňa 7.6. a nebol prerokovaný na príslušnej komisii, a aj napriek tomu sa
o ňom rokovalo a p. Pjontek s tým nemal problém, čiže vždy používa dvojaký meter, jeden na
seba a druhý na obecný úrad a starostu.. Ing. Bugaj uviedol, že dátumy k voľbe kontrolóra
neboli doplnené z dôvodu, že aj na minulom OZ pri vyhlásení voľby boli menené.
Hlasovanie za vyhlásenie termínov a podmienok voľby hlavného kontrolóra:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák , J. Bjaloň, A. Grzýb, , Ing. A. Kapičák, M. Krišš,
M. Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Po hlasovaní sa starosta opäť opýtal p. Pjonteka, že čo v uvedených podkladoch pre voľbu
HK chýbalo ? Lebo tam nechýbalo nič.
K bodu č. 5 POZVÁNKY - Potvrdenie uznesenia č. 8 zo 7.6.2021
K bodu je zvukový záznam minúta od 38:28 do 2:26:00.
Záznam na FB obec Mútne.
Hlasovanie za potvrdenie uznesenia č. 8 zo 7.6.2021
ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek
PROTI: 3/ J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, .
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Monitorovacia správa za I. polrok
A. Pjontek sa opýtal či reálne zobrazuje čerpanie finančných prostriedkov k 30.6.2021.
Starosta mu odpovedal, že je vypracovaná podľa skutočne čerpaných finančných prostriedkov
k 30.6.2021.
Poslanci OZ vzali túto správu na vedomie.
Hlasovanie :

2

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Úprava rozpočtu obce na rok 2021
A. Grzýb uviedol, že k tomuto bodu bola zvolaná finančná komisia, ktorá si prerokovala
úpravy a odporučila návrh schváliť.
A. Pjontek sa opýtal na vybudovanie chodníka, prečo to tak dlho trvá, kým chodník od školy
sa mohol opravovať hneď. Starosta mu odpovedal, že chodník od školy sa len rekonštruoval,
nakoľko tam už bol a toto je nový chodník, kde je potrebný projekt a všetky vyjadrenia
dotknutých orgánov.
Hlasovanie za predloženú úpravu rozpočtu:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 8 POZVÁNKY – Zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D
1. Zmluva o zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D, a.s. spočívajúce v práve
umiestnenia a uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia) a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období LV č. 894 na pozemku
parc. KN C č. 1572/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 4665 m2 v rozsahu dielu č. 1
o výmere 44 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-131/2021.
2. Zmluva o zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D, a.s. spočívajúce v práve
umiestenia a uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia) a k nim prislúchajúcim
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemku parc. KN C
č. 923/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 610 m2 v rozsahu dielu č. 2 o výmere 190 m2, parc.
KN C č. 923/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v rozsahu dielu č. 3 o výmere 39 m2,
parc. KN C č. 1636/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 338 m2 v rozsahu dielu č. 4 o výmere
10 m2, parc. KN C č. 1727/13, ost. Plocha o výmere 647 m2 v rozsahu dielu č. 6 o výmere 160
m2, parc. KN C č. 1727/21, ost. Plocha o výmere 15 m2 v rozsahu dielu č. 7 o výmere 5m2,
parc. KN C č. 1727/22 ost. Plocha o výmere 31 m2 v rozsahu dielu č. 8 o výmere 6m2, parc.
KN C č. 1727/23, ost. Plocha o výmere 42 m2 v rozsahu dielu č. 9 o výmere 4m2 a parc. KN C
č. 1636/75, zast. plocha a nádvorie o výmere 559 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 25 m2
vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-132/2021.
Hlasovanie za schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
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K bodu č. 9 POZVÁNKY – Prevod pozemkov pod obec
Kúpa nehnuteľnosti podľa GP č. 255/2021 zo dňa 3.8.2021 vyhotoveného Ing. Petrom
Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo. Úradne
overeným Správou katastra Námestovo pod č. 824/2021 zo dňa 11.8.2021, zodpovedajúcim
novovytvoreným parcelám registra C-KN:
1668/64, TTP o výmere 3 m2 z parcely C-KN 1688/19, TTP o výmere 653 m2, evidovaná na
LV č. 4875 od predávajúceho, spoločnosť ITM Slovakia s.r.o., IČO:50628925, sídlo 029 63
Mútne 401
1668/65, TTP o výmere 3 m2 z parcely C-KN 1688/43, TTP o výmere 1261 m2, evidovaná na
LV č. 498 od predávajúceho Kapičák Jozef, r. Kapičák, narodený 26.10.1982, bytom 029 63
Mútne 294.
Hlasovanie za schválenie prevodu:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 10 POZVÁNKY – Žiadosti občanov
1. Žiadosť P. Rafaj a spol. o vybudovanie cesty.
M. Murín, starosta obce, navrhol najskôr vypracovať GP, zápis GP a nasledovnú realizáciu.
Hlasovanie za návrh vypracovať GP:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
2. Žiadosť Bc. Marek Ďurana o revitalizáciu /rozšírenie prístupovej komunikácie
M. Murín, starosta obce navrhol žiadosť na posúdenie komisie na mieste.
Hlasovanie za návrh starostu obce:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
3. Žiadosť Martina Horváthová o vyriešenie prístupu k nehnuteľnosti
M. Murín, starosta obce navrhol žiadosť na posúdenie komisie na mieste.
Hlasovanie za návrh starostu obce:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
4. Žiadosť Terézia Kojecká – pozemky
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M. Murín, starosta obce povedal, že on nikdy za celé obdobie žiadne vyjadrenie k vydržaniu
pozemkov nedal.
Zistil si, že bola pred rokom 2010 vlastníčkou viac ako 35 000 m2 pozemkov. Minulý týždeň
boli na OcÚ jej deti, ktoré ma o tom informovali a žiadali pomoc. Preto navrhujem, aby
komisia verejného poriadku v spolupráci s OcÚ prešetrila túto žiadosť, prípadne, aby sme jej
zaplatili aj nejakého dobrého právnika, pretože v tomto prípade zrejme pochybila v roku 2010
aj obec.
A. Pjontek uviedol, že sa pozeral na kataster a vlastnila 808 m2, ktoré boli prevedené kúpnopredajnou zmluvou. Starosta mu odpovedal, že táto žiadosť je ohľadom všetkých jej
pozemkov, ktoré boli prevedené vydržaním v roku 2010. Spoločne sa dohodli, že treba
prizvať aj jej deti.
Hlasovanie za posúdenie uvedenej žiadosti komisiou verejného poriadku:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
5. Žiadosť Michal Briš a spol. o zabezpečenie verejného osvetlenia
Starosta obce uviedol, že pri rozšírení vjazdu na tejto ceste bola zakopaná chránička na VO.
Dohodli sa aj F. Kondelom, bol veľmi ústretový, aby nebol natlačený na hranici pozemku ako
sused, konzultovali to aj s p. Michalicom, ktorý súhlasil s prekopaním po jeho pozemku. Čiže
už môžeme zrealizovať osvetlenie. Na tejto ceste bola vybudovaná elektrika, voda, nebola
tam sieť na osvetlenie a rozhlas.
Hlasovanie za vybudovanie VO:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
6. Žiadosť Michal Briš a spol. o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie
Keďže ďalší bod v programe je asfaltovanie ciest, poslanci vzali túto žiadosť na vedomie.
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 11 POZVÁNKY – Asfaltovanie ciest
A. Grzýb uviedol, že v piatok zasadala finančná komisia, kde sa zaoberali aj asfaltovaním.
Obecný úrad mal pripraviť finančný plán nákladov asfaltovania ciest. Ing. Bugaj predniesol
približné finančné náklady na asfaltovanie ciest a to:
Ulica Triebeľová, ulica Štefíková, popod Marečka pokračovanie, ulica Rafaj Štefan, ulica
Dikorasová, ulica Tisoňová, cesta ku senníku, ulica Briš Vladimír, ulica sv. Anna – Rončák,
ulica za Kubalom, ulica popod Bartka. Približné náklady sú vyčíslené na 189 000 Eur.
Starosta navrhol, aby si obec zobrala prekleňovací úver vo výške 80000 Eur, podľa ponuky
bánk, nakoľko ceny za tieto služby rastú. Podmienky vysúťaženia – splatnosť 90 dní. Netreba
toto asfaltovanie odkladať na budúci rok, budúci rok je volebný, budú sa zvyšovať ceny.
Taktiež asfaltovať budeme na Píle, kde nám Štátne Lesy schválili dotáciu 10000 Eur. Je na
Vás, ktoré cesty zhodnotíte. Štrkové taktiež treba opravovať, navážať.
5

A. Pjontek uviedol, že má technické veci k asfaltovaniu. Na ulici Dikorasovej treba
zastabilizovať breh, aby sa nezosúval. Treba ísť do kvalitatívne lepšej hrúbky asfaltu, cesty sa
rozsýpajú po zime, sú tam rozklady. Niektoré nie sú vysporiadané. M. Malák povedal, že
netreba dramatizovať, že ceny pôjdu hore. Rozprával sa s poslancami z Or. Veselého, kde si
obec neberie žiadne úvery. Úver 180 000 je veľa. Ing. Bugaj podotkol, že vždy sa objavia
defekty na cestách, je tam spodná voda a iné, to isté je aj na štátnych cestách. Starosta
odpovedal M. Malákovi, že sa rozprávajú o úvere 80 000 Eur.
Hlasovanie za schválenie asfaltovania ciest:
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Hlasovanie za prekleňovací úver k asfaltovaniu ciest vo výške 80 000,- Eur
ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 12 POZVÁNKY – Interpelácie poslancov
J. Balek, interpelácia na OcÚ – vypracovať zoznam uznesení, ktoré nie sú splnené.
A. Pjontek – či sa nákup peletiek na kúrenie do ZŠ súťaží. Nižšou cenou by sa mohla kúpiť
interaktívna tabuľa do ZŠ.
Starosta mu odpovedal, že v čase, keď kúrila Biomasa, peletky sa nafúkali a zasypal sa celý
šnek. Ten sa často kazil. Teraz sa nasypú z big-begu. Problémy s kúrením je hlavne
v medziobdobí. Bude potrebný ešte jeden kotol na 140 W.
Ing. Bugaj sa vyjadril, že je možnosť buď zakontrahovať nákup, alebo nakupovať
kontinuálne.
Ing. Blažeňák uviedol, že je rozdiel či sú peletky overené, alebo tam chodíš každý deň, alebo
týždeň niečo opravovať.
K bodu č. 13 POZVÁNKY – Zoznam uznesení
M. Krišš, člen návrhovej komisie prečítal zoznam uznesení.
K bodu č. 14 POZVÁNKY – Záver
Na záver M. Murín, starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Martina Bjaloňová

Overovatelia: Ján Bjaloň, v.r.
Anton Grzýb, v.r.

Marián Murín, starosta obce, v.r.
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