Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
10.11.2017 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 osemnáste 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
5, preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
Ospravedlnení: p. J. Balek, p. M. Malák, p. M. Jozefjak, p. P. Straka
Program na 18. Zasadnutie OZ bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Úpravy rozpočtu
Voľba hlavného kontrolóra obce
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie za program bolo nasledovné:
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – 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. Martinu Bjaloňovú, a za overovateľov
zápisnice určil p. J. Jakubjak, p. A. Ďurana - poslancov OZ.
Návrhovú komisia určil v zložení: p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ – poslanci OZ.
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 3 POZVÁNKY Úprava rozpočtu obce
Rozpočtové opatrenie č. 4
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Úprava rozpočtu ZŠ
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu MŠ
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Úprava rozpočtu ŠJ
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY – Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesením č. 16/2017 zo dňa 14.09.2017 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra.
Podľa bodu 9 písmena b, Vyhlásenej voľby kontrolóra , starosta informoval poslancov, že
bola doručená 1 obálka s označením „Voľba hlavného kontrolóra “. Posúdenie náležitosti
podaných kandidátov v zmysle uznesenia č. 16/2017 vykonala zapisovateľka spolu so
zástupcom starostu obce pred zasadnutím OZ. Prihlásený kandidát: Ing. Ladislav Šeliga splnil
náležitosti prihlášky. Nasledovala prezentácia kandidáta. Po prezentácii nasledovala voľba
verejným hlasovaním. V zmysle § 18a ods. 3 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Voľba bola nasledovná:
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Zvolený kandidát Ing. Ladislav Šeliga obdržal 5 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov a tým bol zvolený na funkciu hlavného kontrolóra obce.
K bodu č. 5 POZVÁNKY – Rôzne
1. Žiadosť Anton Vnenk, Mútne 803 – obmedzovanie prístupu- cesta
Pán Marián Murín, starosta obce navrhol zvolať všetkých účastníkov, nakoľko problémy
v tejto časti sú dlhodobé.
2. Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne – navýšenie rozpočtu pre MŠ, poďakovanie za spoluprácu.
Cez letné prázdny bola vymaľovaná jedna budova MŠ. Dokončovacie práce prebiehali ešte aj
v mesiacoch september a október. Pri schvaľovaní rozpočtu sa nerátalo s týmito prácami,
preto bude potrebné navýšiť rozpočet MŠ. P. M. Murín, starosta obce, navrhol riešiť
navýšenie až po vyfakturovaní prác, nakoľko ešte nie sú práce dokončené a vyfakturované
a nie je zrejmé o koľko treba upraviť rozpočet.
3. Zmena v poskytovaní príspevku pre novonarodené deti
P. M. Murín, starosta obce, navrhol zmenu vyplácania príspevku rodičom novonarodených
detí.

Návrh: zvýšiť príspevok na 200 € s podmienkou, že obidvaja rodičia majú v čase narodenia
dieťaťa, prípadne v čase vyplácania príspevku trvalý pobyt v obci Mútne a z toho jeden
z rodičov má trvalý pobyt v obci minimálne 2 roky,
Príspevok 100 € s podmienkou, že jeden rodič má trvalý pobyt v čase narodenia dieťaťa
v obci Mútne minimálne 2 roky.
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY – Diskusia
P. A. Ďurana, poslanec OZ, upozornil na potrebu umiestniť značky so zákazom státia na ulici
Partizánskej. Je tam problém prejsť okolo parkujúcich áut. P. Murín, starosta obce, uviedol, že
obec bude riešiť tieto značky aj na iných uliciach.
P. Mudroň, poslanec OZ, sa informoval, ohľadom parkovania autobusu p. Šurina. P. M.
Murín, starosta obce ,mu odpovedal, že bol niekoľkokrát písomne upozornený, avšak stále
parkuje na chodníku pri dome. Bude to riešiť s p. Šurinom a vedúcim závodu v Námestove. P.
Jakubjak, poslanec OZ, takisto upozornil na nebezpečné parkovanie autobusov na Píle.
P. A. Ďurana, poslanec OZ, upozornil na stromy pri dolnom cintoríne, ktoré ohrozujú
pomníky. P. M. Murín, starosta obce, odpovedal, že bude upozornený majiteľ pozemku.
Ďalej p. Ďurana, poslanec OZ, sa informoval o možnosti vybudovania parkovacích miest pri
kostole. P. M. Murín, starosta obce, mu odpovedal, že ulica k cintorínu je dosť úzka, už teraz
je tam problém obíjsť sa a pozemky okolo kostola a fary sú majetkom farského úradu. Je
pravda, že parkovacích miest je málo, budeme hľadať riešenia. P. Jakubjak, poslanec OZ,
uviedol, že určitým riešením by boli aj tri sv. omše doobeda, ale to je na p. farárovi.
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal p. A. Grzýba, člena návrhovej komisie, o prečítanie
uznesenia z 18. Zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie uznesenia :
ZA: 5/ p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. J. Jakubjak, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Overovatelia:
Jozef Jakubjak
Anton Ďurana
Marián Murín
starosta obce

