Zápisnica
Z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
01.02.2021 v sále KD v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K bodu č. 1 POZVÁNKY – Otvorenie zasadnutia
P. Anton Grzýb, zástupca starostu obce, otvoril jedenáste 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.
Za overovateľov zápisnice určil: M. Krišš, Ing. A. Kapičák
Návrhová komisia v zložení: A. Balek, A. Pjontek.
Písaním zápisnice poveril: p. Vieru Bolekovú, pracovníčku obecného úradu.
P. A. Grzýb navrhol presun bodu č. 5 programu na bod č.3. Jedná sa o prerokovanie protokolu
z kontroly NKÚ pred monitorovacou správou, pretože boli prítomní právnici, ktorí sa vyjadria
k výsledkom kontroly.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. polrok 2020
Rozpočet na rok 2021 - 2023
Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ
Žiadosti
Diskusia
Záver

K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. A. Grzýb, zástupca starostu obce, za zapisovateľku určil p. V. Bolekovú, pracovníčku OcÚ
a za overovateľa zápisnice určil M. Krišša a Ing. A. Kapičáka.
K bodu č. 5 POZVÁNKY - Prerokovanie kontroly NKÚ
JUDr. Miroslav Stopka sa vyjadril k výsledkom protokolu z kontroly NKÚ. Uvedený úrad má
právo na vykonanie kontrol. Nedostatkom konania bolo, že nebola určená presná doba konania
kontrolnej činnosti. Ďalej kontrola bola účelová, kde hlavným predmetom konania bola osoba
starostu obce a jeho podnikateľskej činnosti, pričom sa starosta obce vzdal funkcii konateľa vo
firmách. Ďalším nedostatkom bolo neakceptovanie námietok obce k výsledkom kontroly.
V protokole bolo skonštatované, že výstavba haly nebola riadne schválená zastupiteľstvom
OcÚ, pričom boli doklady o schvaľovaní výstavby haly členom komisie dodané, ale NKÚ tvrdí,
že tieto podmienky neboli splnené. Čo je za tým, nevedomosť, alebo úmysel? Prečo orgán NKÚ
nerešpektuje nález ústavného súdu. Budú podané žiadosti na Ministerstvo spravodlivosti SR,
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ombudsmanke na prešetrenie postupov polície a NKÚ. Aby NKÚ za postup výkonu kontrolnej
činnosti v obci Mútne niesol zodpovednosť.
P. Pjontek sa opýtal prítomných poslancov či im boli doručené podklady k šetreniu NKÚ.
Ing. Ján Bugaj odpovedal, že podklady neboli doručené poslancom, pretože mal za to , že
s uvedeným výsledkom kontroly už boli oboznámení prostredníctvom e-mailovej komunikácie
od p. Pjonteka. Ďalej uviedol, že protokol si v septembri musel vyžiadať z NKÚ, nakoľko mu
z obce nebol poskytnutý.
P. Pjontek povedal, že nie je proti telocvični, ale proti spôsobu výstavby. Uviedol, že celý
pozemok bol prenajatý od školy na 15 rokov, pričom nájom haly je 12 rokov. Ďalej poslanci
prenajímali pozemok Hale s.r.o. skôr, ako je dátum vzniku firmy. Návrh komisie na rozpočet
haly bol 750 tisíc eur, pričom už vedeli, že hodnota samotnej haly bude viac ako 900 tisíc eur.
P. A. Grzýb uviedol, že p. JUDr. Stopka podal vysvetlenie k nedostatkom protokolu NKÚ.
Ing. Ján Bugaj uviedol, že kontrola NKÚ zistila nejaké nedostatky, jedným z nich je, že pred
výstavbou haly nebolo vykonané verejné obstarávanie. Výsledkom kontroly NKÚ má byť
predovšetkým poučenie, ako má obec postupovať do budúcnosti. Pri väčších zákazkách je
potrebné robiť verejné obstarávania. Ďalej uviedol, že všetky zúčastnené osoby mali prístup
k protokolu.
P. J. Balek povedal, že sa dozvedel, že sa bude prerokovávať, ale nemá vedomosti o tom
protokole. Prečo ho majú prerokovávať?
P. Ing. Ján Bugaj uviedol, že zistenia protokolu NKÚ sa majú prerokovávať na zasadaní
obecného zastupiteľstva. A zo zistení vyvodiť návrhy na nápravu, prípadne vyvarovať sa chýb
v budúcnosti. Náš návrh je taký, poveríme zamestnanca, alebo spoločnosť, ktorý budú
dozorovať výkon verejného obstarávania. Poverená osoba, alebo spoločnosť bude povinná
prejsť potrebným školením a bude dbať na to aby boli pri verejnom obstaraní splnené potrebné
náležitosti.
Ing. A. Kapičák sa opýtal, aký je výsledok protokolu.
P. JUDr. M. Stopka odpovedal, je to výstup pre najvyšší orgán obce, aké chyby boli vytknuté
a ako sa vyhnúť pochybeniam. Povinnosťou Obecného zastupiteľstva je výsledok kontroly
prerokovať.
Ing. Ján Bugaj: 31.7.2020 bol na Obecný úrad Mútne doručený protokol NKÚ s tým, že je
možnosť podať námietky k výsledku protokolu. Ale námietky OcÚ Mútne ku kontrolným
zisteniam neboli akceptované. Lehota do 15.9.2020 na podanie správy. Návrhy na riešenia.
Do 15.12.2020 odposlané zvyšné 2 body.
P. A. Pjontek mal námietku, že poslanci OZ mali byť informovaný o postupe kontroly NKÚ.
Ing. Ján Bugaj uviedol, že OcÚ Mútne mala vypracovať návrhy k výsledkom kontroly NKÚ.
Ak poslanci OZ súhlasia, môže byť celý protokol NKÚ prečítaný.
P. A. Grzýb dal uviesť do zápisu, že prítomní páni Ing. Stanislav Kubaľák, Peter Bugaj
a Jozef Jurčák sa zúčastnili zasadania OZ napriek zákazu vychádzania z dôvodu pandémie
Covid 19.
Ing. Ján Bugaj prečítal protokol NKÚ.
Ing. L. Šeliga, kontrolór OcÚ, uviedol, že sa zúčastnil zasadania s kontrolórmi NKÚ
v Mútnom, kde prvá otázka pracovníka NKÚ bola: prečo máme v obci takú veľkú halu? Ďalej
uviedol, že bol prekvapený, prečo kontrolór NKÚ neakceptoval predložené doklady k
výstavbe haly. A prečo hlavnou témou kontroly NKÚ bola osoba starostu obce a nie priamo
kontrola hospodárenia z verejnými prostriedkami v obci Mútne?!. Ďalej uviedol, že v správe
nie je uvedené, či bola zákazka na výstavbu haly predražená alebo nie.
Poslanci OZ zobrali prečítaný protokol NKÚ na vedomie.
P. J. Balek podal návrh, aby prostredníctvom kontrolóra obce a prednostu obecného úradu
boli poslanci OZ v nasledujúcom zasadaní OZ informovaní o postupe riešenia výsledkov
protokolu NKÚ.
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JUDr. M. Stopka skonštatoval, že v súčasnosti môžu podľa platných postupov poslanci OZ
výsledný protokol NKÚ len prejednať.
Ing. Ján Bugaj uviedol, že neboli uvedené konkrétne porušenia hospodárenia obce, ohľadom
financovania, ale len obstarávanie.
P. P. Straka sa opýtal, čo je výsledkom zistení kontroly a či sú zistenia v štádiu vyšetrovania.
P. Ing. Ján Bugaj odpovedal, že v protokole sú uvedené len zistenia kontroly NKÚ a aký má
byť postup obstarania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Naše námietky k protokolu
neboli akceptované.
P. M. Krišš predniesol otázku, či budú dodržané podmienky obstarania ohľadom dostavby
Materskej školy v Mútnom.
P. A. Pjontek sa opýtal, prečo reportér RTVS dostal vyjadrenia k bodom protokolu a nie
poslanci OZ.
P. Ing. Ján Bugaj odpovedal, že nikto ich nežiadal.
P. J. Balek žiadal, aby p. starosta Marián Murín predniesol vyjadrenie k protokolu NKÚ.
Poslanci OZ uvedenú požiadavku p. J. Baleka vzali na vedomie. Ďalej do zápisnice bolo
uvedené uloženie obci Mútne predložiť stanovisko obce a kontrolóra obce k protokolu NKÚ.
Hlasovanie za informovanie o protokole z NKÚ:
ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 3 POZVÁNKY – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. polrok 2020
Poslanci OZ vzali na vedomie.
Hlasovanie:
ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY – Rozpočet na rok 2021 – 2023
Ing. L. Šeliga, hlavný kontrolór, uviedol, že rozpočet je spracovaný podľa návrhov komisie,
navrhol prijatie rozpočtu.
P. A. Grzýb oznámil, že 11.01.2021 mala zasadnutie finančná komisia v zložení, kde si prešli
jednotlivé položky rozpočtu. Členovia komisie odporúčajú jednotlivé položky schváliť. Ďalej
uviedol, že rozpočet je živý materiál, ktorý sa môže po rozhodnutí OZ počas rozpočtového
roka neustále meniť.
P. A.Pjontek predniesol požiadavku, aby sa z položiek rozpočtu vyhliadková veža a krížová
cesta, kde boli uvedené sumy po 30 tisíc eur, z každej po 15 tisíc eur presunuli na položku
chodník smer dolný koniec. Uviedol, že na chodníku sú už zrealizované základy
infraštruktúry.
P. A. Grzýb uviedol, aby sa začali prípravné práce na projekt krížová cesta a to dohodnúť
odborníkov a pripraviť potrebný materiál.
P. M. Malák žiadal, aby boli obecnému zastupiteľstvu predložené podrobnejšie informácie o
návrhu krížovej cesty a náležiacom vysporiadaní pozemkov. P. A. Grzýb uviedol, že potrebné
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súhlasné stanoviská k pozemkov pod krížovú cestu sa budú riešiť jednotlivo s pozemkovým
fondom a s vlastníkmi pozemkov.
Ing. J. Bugaj ďalej uviedol, že aj k chodníku je potrebné vybaviť ďalšie povolenia, ktoré nie
sú hotové, taktiež ako ku krížovej ceste alebo rozhľadni.
P. P. Straka uviedol, že najskôr je potrebné vyriešiť kanalizáciu, aby sa nemuseli neskôr
chodníky znova upravovať.
Ing. J. Bugaj oboznámil poslancov o pripravovanej rekonštrukcii dvora pri hasičskej zbrojnici
a ďalej uviedol, že na tento projekt sme dostali finančné prostriedky vo výške 30 000,- Eur.
Ďalej diskutovali k téme asfaltovania miestnych komunikácii.
P. J. Balek navrhol uviesť novú položku verejnoprospešné stavby, kam budú presunuté
financie z položiek vyhliadková veža, krížová cesta a cintorín, čím sa tieto financie zlúčia
a budú sa uvoľňovať na jednotlivé položky podľa rozhodnutia poslancov OZ.
Hlasovanie za zmenu v návrhu rozpočte na rok 2021 a to:
Položky v rozpočte: Krížová cesta vo výške 30 000,- Eur
Rozhľadňa vo výške 30 000,- Eur
Rekonštrukcia domu smútku vo výške 20 000,- Eur
Presunúť na položku obecné prospešné stavby vo výške 80 000,- Eur.
Položky uvoľniť po schválení OZ.
ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka, J. Balek.
PROTI: 1/A. Grzýb
ZDRŽAL: 0
Ing. A. Kapičák navrhol, aby sa financovanie z rozpočtu na športovú činnosť vyplácalo
štvrťročne dopredu.
Hlasovanie za návrh Ing. A. Kapičáka:
ZA: 6/ A. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, J. Balek.
PROTI: 1/ A. Grzýb,
ZDRŽAL:2/ Ing. J. Blažeňák, P. Straka.
Hlasovanie za návrh rozpočtu obce s vykonanými zmenami:
ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P.
Straka, J. Balek.
PROTI: 1/ A. Grzýb,
ZDRŽAL: 0
Rozpočet Základnej školy.
M. Krišš sa opýtal pani riaditeľky s ZŠ s MŠ, či je pre školu postačujúci tento rozpočet ako
bol navrhnutý. Pani riaditeľka mu odpovedala, že financie pre ZŠ sú poskytované
z ministerstva vnútra.
Hlasovanie za návrh rozpočtu Základnej školy
ZA: 9/ A. Balek, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek, P. Straka, J.
Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
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Ing. J. Blažeňák sa vzdialil z rokovacej miestnosti.
Rozpočet Jedáleň ZŠ.
Hlasovanie za návrh rozpočtu Jedálne ZŠ
ZA: 9/ A. Balek, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Rozpočet Materskej školy.
Hlasovanie za návrh rozpočtu Materskej školy.
ZA: 9/ A. Balek, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Rozpočet Školský klub.
Riaditeľka ZŠ PaedDr. Jana Murínová oboznámila poslancov OZ s výdavkami na rozpočet
o možnosti navýšenia rozpočtu na mzdy zamestnancov, keďže je možné, že v budúcom
školskom roku príde k nárastu žiakov v školskom klube z dôvodu zvýšenia počtu žiakov
v prvých ročníkoch Základnej školy.
Hlasovanie za návrh rozpočtu Školského klubu pri ZŠ Mútne.
ZA: 9/ A. Balek, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Rozpočet Obec Mútne - prevádzka.
P. Straka sa informoval, či je možné zvýšiť plat zamestnancom prevádzky.
Hlasovanie za návrh rozpočtu Obce Mútne – prevádzka.
ZA: 9/ A. Balek, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Žiadosti
1. Dominik Ďurana – MK Ďurana – Veselovský
Hlasovanie za schválenie tejto žiadosti- prevod parcely C-KN č. 2159, E-KN č. 152/2, C-KN
č. 1880/11, C-KN č. C-KN č. 1880/14 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro
– účastník, náklady na prevod znáša kupujúci:
ZA: 9/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
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ZDRŽAL: 0
2. Stredoslovenská distribúcia elektrickej energie žiada o zriadenie vecného bremena na
vedenie kábla elektrického vedenia k MK Mudroň – Bugaj na parcele č. 1656/1, číslo
žiadosti 137/20 z 29. 06. 2020.
K danej žiadosti nemali poslanci OZ pripomienky.
Hlasovanie za schválenie zmluvy so Stredoslovenská distribučná, a.s. o zriadení vecného
bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemku
Parc. KN-C č. 1640/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m2, v rozsahu dielu č. 1
o výmere 1m2,
Parc. KN-C č. 1640/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, v rozsahu dielu č. 2
o výmere 2 m2,
Parc. KN-C č. 1646/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 4
o výmere 6 m2,
Parc. KN-C č. 1646/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 5
o výmere 6 m2,
Parc. KN-C č. 1646/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2,v rozsahu dielu č.6
o výmere 78 m2 ,
Vyznačenom GP č. 40971805-50/2018.
ZA: 9/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Rudolf Kapičák žiada o odstránenie stavby na parcele E-KN č. 1228, ktorú užíva Ján
Olašák, Mútne č. 223.
Poslanci OZ uložili komisii verejného poriadku prešetriť uvedenú žiadosť a podať správu na
nasledujúcom zasadaní OZ.
3.

Hlasovanie za uvedené riešenie tejto žiadosti:
ZA: 9/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A.Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
P. A. Pjontek podal návrh na zníženie platu starostu a odvolanie kontrolóra obce,
návrh zo dňa 17.09.2020.
P .A. Pjontek uviedol, že podľa jeho názoru si hlavný kontrolór obce neplnil poslanie
vyplývajúce z tohto postu a to kontrolou jednotlivých faktúr a tým hospodárenie s majetkom
obce.
4.

Hlasovanie za návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce:
ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek,
PROTI: 3/ Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, A. Balek
Zdržal sa: 1/ P.Straka
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Hlasovanie za návrh za zníženie platu starostu obce:
ZA: 2/ M. Malák, A.Pjontek
PROTI: 5/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, P. Straka, Ing. A. Kapičák
ZDRŽAL: 2/J. Balek, M. Krišš
5.

Žiadosť o prevod parcely E-KN č. 6241/1 a C-KN č. 1816/79 pod miestnu komunikáciu
na obec Mútne v cene 1Euro – účastník . Náklady na prevod znáša kupujúci.

Hlasovanie za schválenie tejto žiadosti:
ZA:7/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.Pjontek, P. Straka
PROTI: 0
ZDRŽAL: 2/ Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb
Marián Samuheľ – MK Duľov okolo ihriska
Ing. J. Bugaj predniesol návrh obce vymeniť vlastníctvo parciel pod štrekou náhradou za
parcely pod MK Duľov okolo ihriska, aby mohlo byť vysporiadané vlastníctvo pod MK
Duľov podľa geometrického plánu. Poslanci OZ vzali túto žiadosť na vedomie.
6.

OZ Berie na vedomie žiadosť p. Mariána Samuhela o násyp cesty k futbalovému ihrisku
v miestnej časti Duľov.
Hlasovanie:
ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL:0
Hlasovanie za schválenie GP na zámenu parciel:
ZA: 9/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A.Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
7.

Žiadosť Lukáš Janckulík s manželkou prevod vlastníctva MK pod obec.

Hlasovanie za prevod parcely C-KN č. 1822/44, C-KN č. 1822/58, C-KN č. 1822/59, C-KN
č. 1822/60 a C-KN č. 1822/61 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro –
účastník a schválenie výstavbu miestnej komunikácie za rodinný dom Janckulík Lukáš.
ZA: 9/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A.Pjontek, P. Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
8.

Terézia Ganobjaková a Michal Ganobjak - vrátenie parcely E-KN č.
7017/20
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Danú žiadosť zobrali poslanci OZ na vedomie a zároveň Ing. Bugaj uviedol, že je potrebné
pred schválením zverejniť na úradnej tabuli zámer.
Hlasovanie za to, že poslanci OZ vzali túto žiadosť na vedomie.
ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák,
A. Pjontek, P. Straka.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Diskusia
P. M. Malák uviedol, že podľa jeho informácii žiadosť o príspevok Obce Beňadovo na
vyhliadkovú vežu v katastri obci Mútne, bol predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
v Beňadove, ale poslanci OZ Beňadovo zatiaľ o príspevku nerozhodli.
PaedDr. Jana Murínová poďakovala organizátorom testovaní na COVID 19. Následne sa
vyjadrila k využitiu športovej haly v Mútnom nielen žiakmi ZŠ ale i občanmi.
P. M. Krišš sa informoval o možnosti zakúpenia obcou Mútne stoperu na bežky.
P. J. Balek navrhol, aby všetky žiadosti sa najskôr prejednali na príslušných komisiách a až
potom boli prednesené na obecnom zastupiteľstve. Ďalej, aby boli poslanci oboznámení
vopred o čase konania komisií, aby sa v prípade záujmu mohli zúčastniť konania komisií
i ostatní členovia zastupiteľstva. Následne povinnosť oboznámiť s výsledkom konania komisií
i ostatných členov OZ, ktorý sa konania nezúčastnili. A. Grzýb uviedol, že komisiu zvoláva
predseda komisie, aj sa oboznamuje, či sú podané nejaké žiadosti na OcÚ.
Hlasovanie za návrh J. Baleka o tom, že Žiadosti, návrhy, vízie a projekty boli prejednané na
komisiách, kde patria, až potom zaradiť do programu OZ. Návrhy, žiadosti, vízie a projekty,
ktoré neboli prerokované na komisiách, vrátiť na prerokovanie, až potom predložiť na
rokovanie OZ. Zasadnutia komisií oznámiť ostatným poslancom, ktorí nie sú členmi
príslušnej komisie a chceli by sa zasadnutia komisie zúčastniť.
Hlasovanie za návrh J. Baleka s vyjadrením, že toto OZ ukladá obecnému úradu:
ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.Pjontek, P.
Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 1/ A. Grzýb
Ďalej predniesol návrh, aby Obec Mútne podala žiadosť spoločnosti AGRO Beňadovo, s.r.o.,
aby odpredala Obci Mútne parcely č.6957/13.
Schvaľovanie – OZ ukladá obecnému úradu Mútne podanie žiadosti :
ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.Pjontek, P.
Straka, J. Balek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 1/ A. Grzýb
P. J. Balek predniesol návrh uložiť príslušným členom komisie, aby riešila návrhy
vysporiadania pozemkov pod mieste komunikácie a priľahlých pozemkov tzv. komasáciou
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s vlastníkmi a tým prostredníctvom dohôd s vlastníkmi vytvoriť zároveň stavebné pozemky
okolo plánovaných MK, aby novo vzniknuté MK boli širšie.
Hlasovanie o návrhu:
ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.Pjontek, P.
Straka, J. Balek.
PROTI: 1/ Grzýb
ZDRŽAL: 0
P. J. Balek uviedol, že sa vzdáva členstva oznámenia funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov.
Vzdanie členstva OZ berie na vedomie.
P. J. Balek navrhol, aby bola priebežne aktualizovaná stránka obce, predovšetkým informácie
o zbere plastov. Ďalej mal otázky či je autobus Prevádzky pojazdný a či funguje ambulancia
zubára v obci.
Ing. J. Bugaj odpovedal, že autobus má momentálne prasklinu na čelnom skle, čo si vyžaduje
jeho výmenu. Ambulancia zubára v súčasnosti nefunguje. Pracovisko v Zákamennom
neinformuje OcÚ Mútne o prevádzke ambulancie. Pravdepodobne majú problém
s nedostatkom lekárov.
P. M. Krišš predniesol požiadavku o zriadení mobilnej aplikácie na posielanie SMS správ
obyvateľom obce.
Ing. Stanislav Kubaľák predniesol požiadavky, aby boli obyvatelia informovaní o zámeroch a
podrobných návrhoch, ktoré sa plánujú v obci realizovať prostredníctvom internetovej stránky
obce. Taktiež zverejnenie protokolu NKÚ na internetovej stránke. Ďalej predniesol
požiadavku, aby zasadania obecného zastupiteľstva boli vysielané on-line prostredníctvom
internetu.
P. J. Jurčák predniesol požiadavku, aby bola kvalitnejšia zimná údržba MK smer Druhá strana
- Dolný koniec, nakoľko nebola posypaná cesta a došlo k nehodám.
P. J. Balek predniesol požiadavku, aby boli členovia jednotlivých komisii zverejnení na
internetovej stránke obce.
K bodu č. 8 POZVÁNKY - Záver
Prítomní poslanci OZ a hostia, nemali ďalšie podnety, preto A. Grzýb, zástupca starostu
obce, požiadal A. Pjonteka, člena návrhovej komisie, o prečítanie návrhu uznesenia z 11.
zasadnutia OZ.
Na záver zástupca starostu obce, p. Anton Grzýb, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
11. zasadnutie OZ.
Anton Grzýb, v.r.
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Marián Krišš, v.r.
Ing. Anton Kapičák,v.r.
Viera Boleková, zapisovateľka
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