Zápisnica
Zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
06.09.2019 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 šieste 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 7
a preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnený: A. Balek, A. Grzýb
Za overovateľov zápisnice určil: J. Baleka, A. Pjontek.
Návrhová komisia v zložení: M. Malák, P. Straka.
Písaním zápisnice poveril: p. Martinu Bjaloňovú, pracovníčku obecného úradu.
Doporučil, aby sa prvé zasadnutie OZ riadilo programom na pozvánke.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Odpredaj pozemku p. Veselovský Pavol
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. M. Murín, starosta obce, za zapisovateľa zápisnice určil p. M. Bjaloňovú, pracovníčku OcÚ
a za overovateľov zápisnice určil J. Baleka, A. Pjonteka.
K bodu č. 3 POZVÁNKY - VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Na základe predložených návrhov boli pripravené VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Sú
rozdelené na štyri VZN.
VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Od 1.1.2020 sa mení poplatok pre fyzické osoby na 15,33 Eur ročne, taktiež sa upravuje
zníženie a odpustenie poplatku.
Hlasovanie za prijatie VZN č. 3/2019:
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

VZN č. 04/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Mútne
Žiadne zmeny, pôvodné VZN rozdelené na 4 VZN.
Hlasovanie za prijatie VZN č. 4/2019:
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
VZN č. 05/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce
Mútne
Hlasovanie za prijatie VZN č. 5/2019:
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
VZN č 06/2019 o dani za ubytovanie na území obce Mútne
Hlasovanie za prijatie VZN č. 6/2019:
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Ruší sa pôvodné VZN č. 02/2016
Hlasovanie za zrušenie VZN č. 02/2016:
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY – Odpredaj pozemku p. Veselovský Pavol
P. Veselovský podal žiadosť o odpredaj časti susediaceho pozemku, ktorý obec odkúpila od p.
Vojtasa. Jedná sa o 248 m2. Obec pripraví zmluvu, cenu bude schvaľovať OZ na budúcom
rokovaní, ktorá bude vyčíslená za základe kúpnej zmluvy s p. Vojtasom.
K bodu č. 5 POZVÁNKY – Žiadosti občanov
1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na plavecký výcvik
Návrh p. starostu 15,- Eur na 1 žiaka x 49 žiakov t.j. 735 Eur.
ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
1.

Žiadosť o prerokovanie možnosti odkúpenia bytov obecnej bytovky.

M. Murín, starosta obce uviedol, že obec stále investuje od opráv, údržby. Treba zvážiť túto
žiadosť. Táto bytovka bola financovaná z úveru od ŠFRB, ktorý sa bude ešte splácať 13
rokov. Obec môže požiadať o predčasné splatenie úveru. Taktiež uviedol, že obec aj v prípade
predaja bytov by si ponechala 2 -3 byty vo svojom vlastníctve. Poslanci OZ vzali túto žiadosť
na vedomie.
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Rôzne
1. Rodičia detí v materskej škole sa prišli informovať o zvýšení mesačného poplatku za
materskú školu.
M. Murín, starosta obce uviedol, že poslanci OZ prerokovali a predschválili tento
poplatok na zasadnutí OZ dňa 20.5.2019. Následne bolo pripravené VZN, ktoré bolo
zverejnené na úradnej tabuli a na stránke obce od 11.6.2019 do 1.7.2019. Na zasadnutí
dňa 02.07.2019 bolo prijaté VZN, všetci prítomní poslanci OZ v počte 8 hlasovali za
prijatie tohto VZN.
Rodičia sa informovali, že prečo nebol tento poplatok odsúhlasený na rodičovskom
združení. P. J. Balek, sa vyjadril, že je v kompetencii poslancov OZ schvaľovať tieto
poplatky. Vychádzali sme z poplatkov okolitých obcí. Starosta obce taktiež uviedol, že
rodičia tento poplatok neschvaľujú. Finančné prostriedky zostávajú materskej škole
a obec s nimi nedisponuje. Po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ a zástupkyňou pre MŠ
bude polročne spracované použitie finančných prostriedkov od rodičov. A. Pjontek
poznamenal, že obec málo financuje MŠ. Podľa zákona by to malo byť 88%
z koeficientu na žiaka. Starosta obce mu odpovedal, že toto percento platí pre
súkromné a cirkevné MŠ, a obec dostatočne financuje potreby MŠ. Prítomní ďalej
diskutovali na danú tému a aj na tému, prečo neboli všetky deti prijaté do MŠ. Tu
starosta odpovedal rodičom, že neboli prijaté len deti matiek, ktoré nepracujú a sú
doma. Prečo by si mali dieťa tzv. odkladať do MŠ. Veď najväčší a najlepší
pedagógovia sveta a aj Svätá Cirkev hlásajú, že dieťa má byť pri matke alebo
v rodinnom prostredí čo najdlhšie, ale minimálne do 3-4 roku svojho veku.
2. Podanie návrhu A. Pjonteka o prijatí podmienok o prevode vlastníckych práv
k pozemkom v správe SPF, obecných pozemkov a majetku obce na nových vlastníkov
v katastri obce Mútne.
Starosta obce sa vyjadril, že SPF požaduje vyjadrenie o aký druh pozemku sa jedná
v súlade s územným plánom. Nakoľko obec žiadala vyjadrenie SPF, to ešte nemáme,
tento bod sa presúva na budúce OZ.
Ing. Anton Kapičák opustil rokovaciu miestnosť.
3. Spolufinancovanie rekonštrukcie cesty okolo sv. Anny ,prípadne chodníka v centre
obce.
V rámci projektov cez MAS Biela Orava sme vypracovali projekt na rekonštrukciu
tejto cesty, prípadne rekonštrukciu chodníka. Potrebné je schváliť spolufinancovanie.

Hlasovanie:
ZA: 6/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Diskusia
P. Straka poďakoval za dobrovoľných hasičov za schválenie úľavy od platenia PDO.
M. Krišš sa informoval o možnosti obnovenia vleku v zime pre deti. Starosta mu odpovedal,
že má možnosť získať nejaký vlek v dĺžke cca 400 m. Treba vyriešiť, kde by sa postavil,
ostatné by už bolo na zorganizovaní brigády na výstavbu.
P. J. Balek, mal pripomienku k hláseniu v obecnom rozhlase o konaní OZ.
Starosta obce uviedol, že na zasadnutí ZMOBO bolo ponúknuté zúčastniť sa žiakom ZŠ
prehliadky protidrogového vlaku v Tvrdošíne. Starostovia sa spoločne s riaditeľmi škôl
dohodnú , ktorí žiaci sa zúčastnia. Obec prispeje 20 Eur na jedného žiaka.
Hlasovanie za príspevok vo výške 20,- Eur/ žiak na protidrogový vlak:
ZA: 6/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 8 POZVÁNKY - Záver
Prítomní poslanci OZ a hostia, nemali ďalšie podnety, preto p. M. Murín, starosta obce,
požiadal M. Maláka, člena návrhovej komisie, o prečítanie návrhu uznesenia zo 7. zasadnutia
OZ.
Hlasovanie za schválenie Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ bolo nasledovné:
ZA: 6/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Na záver starosta obce, p. Marián Murín, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
7. zasadnutie OZ.

Marián Murín
starosta obce
Overovatelia:
Ján Balek
Anton Pjontek

Prílohy:
1. Návrh VZN č.03/2019
2. Návrh VZN č. 04/2019
3. Návrh VZN č. 05/2019
4. Návrh VZN č. 06/2019
5. Žiadosť – bytovka
6. Žiadosť plavecký výcvik
7. Návrh A. Pjontek

