Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
14.09.2017 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 šestnáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, že 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
8, preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnení: p. Jozef Jakubják, poslanec OZ
Doporučil, aby sa do programu doplnil bod : Plnenie uznesenia z minulého OZ.
Program na 16. Zasadnutie OZ bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Monitorovacia správa rozpočtu za I. polrok 2017
Schválenie VZN o spôsobe zásobovania vodu, odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne
5. Informácia o spracovávaní rozšírenia územného plánu
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Program po doplnení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesenia z minulého OZ
Monitorovacia správa rozpočtu za I. polrok 2017
Schválenie VZN o spôsobe zásobovania vodu, odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne
6. Informácia o spracovávaní rozšírenia územného plánu
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Žiadosti občanov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie za doplnený 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 určil p. M. Bjaloňovú, pracovníčku OcÚ a za
overovateľov zápisnice určil p. J. Balek, p. Ľ. Mudroň - poslancov OZ.
Návrhovú komisia určil v zložení: p. M. Malák, p. P. Straka– poslanci OZ.
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. 3 Plnenie uznesenia z minulého OZ
C/

Ukladá

1. Komisií výstavby prerokovanie žiadosti o stanovenie ceny za odpredaj obecného
pozemku pre žiadateľov Samuhel Mariána a Samuhel Jozef.
P. M. Murín, starosta obce, navrhol k týmto žiadostiam výmenu pozemkov pod obec, ktoré sa
nachádzajú pod futbalovým ihriskom v časti obce Dúľov. Ďalej navrhol rokovanie
s ostatnými účastníkmi, ktorí vlastnia pozemky pod futbalovým ihriskom.
Hlasovanie za návrh starostu obce:
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
2. Obecnému úradu zvolať do 10.06.2017 komisiu výstavby a komisiu verejného
poriadku vo veci žiadosti Ľudovíta Babečku, Mútne 115.
Komisia zasadala k tejto žiadosti 11.07.2017, odporučila účastníkom vzájomnú dohodu.
Komisia na zasadaní s účastníkmi zistila, že daný spor je podaný na súde. Komisia sa zhodla,
že nie je v kompetencii poslancov OZ rozhodovať o majetko - právnych sporoch.
K bodu č. 4 Monitorovacia správa rozpočtu za I. polrok 2017
Poslanci OZ vzali túto správu na vedomie.
K bodu č. 5 Schválenie VZN o spôsobe zásobovania vodu, odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne
Na základe protestu prokurátora bolo potrebné upraviť prijaté VZN z roku 2014.

Hlasovanie za zrušenie VZN č. 2/2014 o spôsobe zásobovania vodu, odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne
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 prijatie VZN č. 1/2017 o spôsobe zásobovania vodu, odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Mútne
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. 6 Informácia o spracovávaní rozšírenia Územného plánu
P. M. Murín, starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovanom spracovaní rozšírenia
ÚP. Je potrebné zapracovať vybudované nové cesty a naplánovať nové cesty, výstavbu
nových rodinných domov, chatové oblasti, vleky, verejnoprospešné priestranstvá. Medzi
naplánovaný verejný priestor pre obec je pozemok pri futbalovom ihrisku, ktorý bol upravený
– parc. E-KN č. 6308/1 – časť, parc. E-KN č. 6307, parc. E-KN č. 6306, parc. E-KN č. 6297,
parc. E-KN 6296/1, pozemok v miestnej časti obce Mútňanská Píla, parc. C-KN č. 1359, parc.
C-KN č. 1357. Na tieto pozemky obec podá žiadosť o prevod vlastníckeho práva na obec.
Hlasovanie za schválenie podania žiadosti o prevod vlastníckeho práva na pozemky C-KN č.
1359 a C-KN č. 1357:
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. 7 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Nakoľko skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra, je potrebné vyhlásenie voľby
s podmienkami, ktoré určí OZ.
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Mútnom vyhlasuje deň konania voľby hlavného
kontrolóra na 10.11.2017 (piatok).
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) Miesto konania voľby: Zasadačka obecného úradu v Mútnom,
b) Čas konania voľby: 16:00 hod.
2. Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad, do podateľne obecného úradu
v Mútnom najneskôr do 27.10.2017 do 12:00 hod. t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom
konania voľby hlavného kontrolóra.
3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej : „Voľba hlavného kontrolóra 2017- neotvárať“
a) Zašlú na adresu: Obecný úrad, 029 63 Mútne 194
b) Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Mútnom
4. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť
c) iné predpoklady:
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,
- prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly minimálne 3 roky
- flexibilnosť,
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
5. Náležitosti písomnej prihlášky
-údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého
bydliska,
- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,
- účel podania písomnej prihlášky.
6. Prílohy k prihláške:
a) Povinné prílohy:
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
b) Ostatné prílohy:
- Štruktúrovaný životopis,
- Čestné prehlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkon
v plnom rozsahu
- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Mútnom,
- Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu
hlavného kontrolóra: - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo

je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
- je hlavným kontrolórom aj v inej obci.
7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce, t.j. 13.11.2017.
8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,
ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,125
úväzku, t.j. 20 hodín mesačného pracovného času.
9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:
a) Voľba hlavného kontrolóra obce Mútne sa vykoná na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Mútnom dňa 10.11.2017.
b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme
a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017 –
neotvárať“. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2017 zo dňa 14.09.2017 vykoná
zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Mútnom spolu so starostom obce, alebo
iným povereným poslancom OZ pred zasadnutím OZ a informuje poslancov
o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam
kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OZ. Zoznam bude vyhotovený v poradí,
v akom boli doručené obálky jednotlivých kandidátov.
c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.
d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých
kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné
prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu
v časovom rozsahu max. 10 minút.
e) Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace
s funkciou hlavného kontrolóra.
f) Po prezentácií všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu.
Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne, v poradí v akom boli doručené ich
písomné prihlášky.
V zmysle § 18a od. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého

postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Hlasovanie za uvedené podmienky na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra:
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. 8 Žiadosti občanov
1. Žiadosť p. Stanislav Šurin o doriešenie kanalizácie na ulici pri rodinnom dome č. 763.
Kanalizácia bola riešená v roku 2008 a nasledovne znovu v roku 2016.
Poslanci zamietli znovu riešenie tejto kanalizácie.
Hlasovanie za zamietnutie:
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. 9 Rôzne
P. M. Murín, starosta obce, informoval poslancov OZ o plánovanom doasfaltovaní cesty ku
družstvu.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, mal pripomienku k plánovanému vyčisteniu oplotenia na
cintoríne. P. M. Murín, starosta obce, uviedol, že v letných mesiacoch sa vykonávali práce
v ZŠ a MŠ a to maľovanie, oprava šatní, vybudovanie novej učebne, oprava strechy na
prístavbe ,potrebná údržba a úprava v kotolni, nakoľko k 31.12.2017 končí nájomná zmluva
a zmluva o dodávke tepla s Biomasou. Obec bude zabezpečovať kúrenie samostatne.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, sa ďalej informoval o plánovanom zakúpení zvonov a postavení
zvoníc na cintorínoch. P. M. Murín, starosta obce, predložil poslancom OZ cenovú ponuku
a návrh riešenia zvoníc na cintorínoch. Je to v štádiu riešenia.
Ďalej informoval, že na budúci týždeň sa osadí pamätná tabuľa, ktorá bola pri vstupe do KD.
P. P. Straka, poslanec OZ, pripomenul presunutie hydrantu k ihrisku, ktorý slúži aj na
polievanie ľadovej plochy v zime.
P. M. Jozefjak, poslanec OZ, predložil ústnu sťažnosť obyvateľov bývajúcich v okolí
bytoviek na obyvateľov daných bytových domov, ktorí si pri venčení psov neupratujú výkaly.
P. M. Murín, starosta obce, odpovedal, že obyvatelia bytových domov budú upozornení .
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o florbalových tímoch. Rozpočet výdavkov sa
navýši z dôvodu, že náklady sú vyššie, nakoľko dievčatá aj chlapci postúpili do súťaže
extraligy a 1. Ligy na Slovensku. S tým sú spojené poplatky za súťaže, cestovné, strava,
ubytovanie ...,
K bodu č. 10 POZVÁNKY – Diskusia

P. M. Murín, starosta obce vyzval všetkých prítomných do diskusie.
K bodu č. 11 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal p. M. Maláka, člena návrhovej komisie o prečítanie
uznesenia zo 16. 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
Overovatelia:
Ján Balek
Ľudovít Mudroň

Marián Murín
Starosta obce

Prílohy zápisnice k 16.OZ
1. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu I. polrok
2. VZN č. 1/2017
3. Žiadosť Stanislav Šurin

