Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
28.11.2016 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 jedenáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, že jedenáste 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 8 a preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnení: p. Jozef Jakubják
Neospravedlnení: Privítal hostí : podľa prezenčnej listiny
Doporučil, aby sa 11. OZ riadilo programom na pozvánke.
Program na 11. Zasadnutie OZ bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Žiadosti občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie za program bolo nasledovné:
ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, 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. 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. A. Ďurana, p. M. Jozefjak - poslancov OZ.
Návrhová komisia určil v zložení: p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ– poslanci OZ.
K bodu č. 3 POZVÁNKY – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a
DSO
P. M. Murín, starosta obce, informoval poslancov OZ o návrhu zmeny VZN. Táto zmena sa
týka zvýšenia sadzby za daň z lesných pozemkov. Najviac nám ničia cesty autá, ktoré
vyvážajú drevo z lesov. Každý rok žiadame Štátne lesy o príspevok na opravu ciest. Pre nich
to nie je pravidelné ani záväzné. Návrhom tohto VZN je možnosť, kde môžeme zákonne
získať viac peňazí do rozpočtu obce, toto zvyšovanie daní sa netýka občanov. Ďalšou zmenou
vo VZN je, aby občania mali povinnosť vlastniť smetnú nádobu, prípadne aj viac, podľa rodín

žijúcich v domácnosti. Občanom, ktorí nebudú mať smetnú nádobu bude vyrubená pokuta
podľa zákona. Odpad separuje väčšina občanov, čo je potešujúce, však stále sú tu aj takí, ktorí
neseparujú, nemajú smetné nádoby a odpad vyvážajú na nelegálne skládky. Na Nižnom konci,
v časti nad cintorínom už nejeden krát bola skládka zlikvidovaná, aj skauti vyzbierali smeti do
vriec, ktoré obec odviezla. Stále tam vzniká tento problém, kvôli tomu že nie všetci občania
v tejto časti majú smetné nádoby. Obec bude tieto priestupky riešiť pokutami. Takto vznikajú
náklady spojené s odstraňovaním odpadu. Obec umiestňuje 2x do roka veľkoobjemné
kontajnery, v ktorých je často odpad, ktorý patrí do komunálneho, prípadne iného odpadu.
Občania môžu mať pri svojich rodinných domoch toľko smetných nádob, koľko potrebujú,
nakoľko v obci je poplatok stanovený na občana, nie podľa smetných nádob. V kontajneroch
boli odložené napríklad pneumatiky, ktoré je treba odovzdať v autoservisoch, nie do
kontajnerov.
K bodu č. 4 POZVÁNKY- Žiadosti občanov
P. M. Murín, starosta obce vyzval prítomného hosťa p. Marcela Rypáka. Tento predniesol
podnet k spoločenskej sále v KD. Povedal, že v tomto mesiaci využili možnosť prenájmu
spoločenskej sály 3x. Nepáčilo sa im, že museli prenášať stoličky, ktoré nepotrebovali.
Takisto navrhol možnosť riešiť bezbariérový prístup do KD aj spoločenskej sály, nejaký
nákladný výťah, aby nemuseli nosiť občania potraviny po schodoch.
P. M. Murín, starosta obce mu odpovedal, že poplatky, ktoré sú stanovené na tieto akcie sú
dosť nízke. KD nie je reštaurácia, kde nahlásime počet osôb a všetko nám nachystajú.
Samozrejme bolo by dobré mať bezbariérový prístup aj výťah, ale v prvom rade riešime
potreby občanov, ktoré sú dennodenné. To sú cesty, Materská škola – prístavby... V základnej
škole je teraz budované plošina na bezbariérový prístup, ktorá bude využívaná každý deň.
Samozrejme nebránime sa podnetom od občanov.
Žiadosť o stanovisko výstavby optickej siete v obci – ORANET, s.r.o. Novoť.
Zástupcovia firmy Oranet, predniesli žiadosť.
Hlasovanie za vydanie kladného stanoviska:
ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p.
Ľ. Mudroň p. P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Sťažnosť p. Ján Kosmeľ, Mútne 83
Poslanci OZ vzali túto sťažnosť na vedomie.
K bodu č. 5 POZVÁNKY – Rôzne
Na 8. OZ bola predložená žiadosť o vypracovanie zámennej zmluvy p. Miroslav Tomašák,
Mútne 24, Jozef Tomašák, Mútne Dúľov 719, ktorá bola aj schválená. K tejto zmluve je
potrebné schváliť odpredaj pozemku od obce , parcela E-KN č. 7014/3 a kúpu pozemku pre
obec parcela C-KN č.1585/2 a C-KN č.1551/5.

Hlasovanie za odpredaj parcely E-KN č. 7014/3 o výmere 198 m2 za cenu 1,- € za celok
ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p.
Ľ. Mudroň p. P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Hlasovanie za kúpu parcely C-KN č. 1551/5 o výmere 24 m2 a parcely C-KN č. 1585/2
o výmere 242 m2 v cene 1€ za obidve parcely.
ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p.
Ľ. Mudroň p. P. Straka – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Žiadosť o zabezpečenie hasičskej techniky pre DHZo Mútne.
P. Pavol Straka, poslanec OZ a veliteľ DHZo Mútne predniesol žiadosť o zakúpenie alebo
zabezpečenie hasičského vozidla CAS, nakoľko súčasná technika nie je akcieschopná (deravá
nádrž na vodu).
Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie.
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Diskusia
P. M. Murín, starosta obce vyzval všetkých prítomných do diskusie. Prítomní diskutovali
o parkovaní pri ZŠ a MŠ a parkovaní na trhovisku pri kostole.
P. A. Ďurana, poslanec OZ predniesol sťažnosť prečo neboli vyzvaní všetci vlastníci k
výstavbe cesty nad cintorínom. Starosta obce odpovedal, že cesta ktorá sa upravovala bola vo
väčšine vo vlastníctve obce. Bola to už asi jediná cesta v obci, kde chodili po blate.
V nejakých miestach sa síce zasahovalo do súkromných pozemkov, ale pri danej situácii by sa
títo vlastníci ešte viac rozhádali na úkor tých, ktorí túto cestu potrebujú a chcú.
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal p. A. Grzýba, člena návrhovej komisie o prečítanie
uznesenia z 11. Zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie uznesenia :
ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, 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:
Anton Ďurana
Milan Jozefjak

Prílohy zápisnice z 11.OZ
1.
2.
3.
4.
5.

Žiadosť Oranet, s.r.o. Novoť
Návrh VZN č. 2/2016
Sťažnosť Ján Kosmeľ
Žiadosť DHZo Mútne
GP č. 307/2016

