Zápisnica
Z 23. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného
dňa 8.08.2014 v zasadačke obecného úradu v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K bodu č. 1 P O Z V Á N K Y – Otvorenie zasadnutia
P. Marián Murín, starosta obce, otvoril 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom,
privítal prítomných a konštatoval, že 23. riadne 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.
Ospravedlnil: Mgr. Miroslava Jozefiaka, Máriu Vlčákovú, Štefana Obala, Romana Bielaka poslancov OZ,
Neprítomní: Za overovateľov zápisnice určil: p. Marián Kosmeľ, p. Marián Briš- poslancov OZ,
Návrhová komisia v zložení: p. Anton Grzýb, p. Ján Balek, - poslanci OZ,
Písaním zápisnice poveril: Ing. Jána Bugaja, prednostu obecného úradu.
Starosta odporučil, aby sa 23. OZ riadilo programom nasledovným doplneným programom.
Program na 23. OZ bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Plnenie uznesenia z minulého OZ
Zmena rozpočtu obce Mútne na rok 2014
Zmena rozpočtu ZŠ na rok 2014
Schválenie úveru na prefinancovanie projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia
Návrh volebných obvodov a návrh počtu poslancov v komunálnych
voľbách 2014
Interpelácia poslancov
Rôzne – žiadosti občanov
Diskusia
Návrh na uznesenie OZ
Záver

Hlasovanie za program bolo nasledovné:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 2 POZVÁNKY - Plnenie uznesenia z minulého OZ, v bode C/ U k l a d á
nasledovne:
1. Odpovedať na žiadosť Jána Babečku, Mútne – Dúľov 574
Úloha vyriešená.
2. Pripraviť petíciu na urýchlené obsadenie miesta detského lekára v obci Mútne.
P. M. Murín, starosta obce, informoval, že ešte prebieha sumarizovanie a skompletizovanie
všetkých petičných hárkov. Po tomto úkone bude odoslaná petícia na VUC
3. Pripraviť petíciu na urýchlenú opravu a rekonštrukciu cesty III. triedy č. 52010 z obce
Breza – Beňadovo- Mútne - Oravské Veselé – Oravská Jasenica.
P. M. Murín, starosta obce, informoval, že ešte prebieha sumarizovanie a skompletizovanie
všetkých petičných hárkov a z okolitých obcí. Po tomto úkone bude odoslaná petícia na VUC
K bodu č. 3 POZVÁNKY – Zmena rozpočtu obce Mútne na rok 2014
P. M. Murín, starosta obce, informoval o potrebe presunúť vytipované položky v rozpočte
kvôli zmenám ohľadom financovania rekonštrukcie strechy a mimoriadnej splátky pre
športovú halu z školského rozpočtu. Dodal, že sa jedná o zmenu schváleného rozpočtu na rok
2014 a všetky zmeny boli vyznačené v návrhu ktorý dostal každý z poslancov spolu
s pozvánkou na OZ.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0

K bodu č. 4 POZVÁNKY – Zmena rozpočtu ZŠ na rok 2014
P. M. Murín, starosta obce, informoval zmene rozpočtu pre základnú školu, ktorú je potrebne
zahrnúť z dôvodu odsúhlasenia presunu finančných prostriedkov na platenie splátky športovej
haly Krajským školským úradom.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ZŠ:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0

K bodu č. 5 POZVÁNKY – Schválenie úveru na prefinancovanie projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia

P. M. Murín, starosta obce, informoval prítomných poslancov spôsobe realizácie,
financovania rekonštrukcie ako aj podmienkach zo zmluvy o dotácií ministerstva s obcou:
- realizácia bude mať z ponímania stavby krátky čas, zhruba do troch mesiacov
- fakturácia projektu pre čerpanie dotácií bude iba jedna
- obec nemá platobnú schopnosť do takej výšky ako je financovanie projektu
Na základe faktov, ktoré objasnil poslancom OZ, starosta navrhuje schváliť úver na
prefinancovanie projektu. Bude vybraná najvýhodnejšia ponuka z ponúk bánk.
Hlasovanie za návrh starostu obce:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY - Návrh volebných obvodov a návrh počtu poslancov
v komunálnych
voľbách 2014
P. M. Murín, starosta obce, informoval prítomných poslancov o blížiacich sa komunálnych
voľbách a v súvislosti s tým potrebu schváliť Obecným zastupiteľstvom volebné obvody,
počet poslancov Obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie starostu obce Mútne na
volebné obdobie rokov 2014 – 2018.
Starosta prednesov návrh v tomto znení:
„podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov:
1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mútne na volebné obdobie rokov 2014 –
2018 a to 9 poslancov
2. volebné obvody a počty poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva obce Mútne na
volebné obdobie rokov 2014 -2018 nasledovne:
- volebný obvod č. 1 - 9 poslancov
3. rozsah výkonu funkcie obce Mútne na volebné obdobie 2014 — 2018 vo výške úväzku 1.0
( jeden plný úväzok ).
Hlasovanie za návrh starostu obce: jeden volebný obvod pre obce Mútne na volebné obdobie
rokov 2014 – 2018 - 9 poslancov.
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie za návrh starostu obce: počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mútne na
volebné obdobie rokov 2014 – 2018 - 9 poslancov.
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie za návrh starostu obce: rozsah výkonu funkcie obce Mútne na volebné obdobie
2014 — 2018 vo výške úväzku 1.

Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7 POZVÁNKY – Interpelácie poslancov
/
K bodu č. 8 POZVÁNKY – Rôzne – žiadosti občanov
1. Žiadosť OVS, a.s. o budúcej nájomnej zmluve /príloha – návrh zmluvy/
P. M. Murín, starosta obce, uviedol, že už niekoľko týždňov rokoval s p. Kalužom a p. M.
Ďaďom riaditeľom OVS o potrebe uzavrieť zmluvu o nájme vodovodu vo vlastníctve obce,
ktorý obec postupne dobudovávala v poslednom období. Jedná sa hlavne o nové vetvy Mútne
– Dúľov, Mútník – prepojenie stred obce, Za Jednotou, Mútne – Briš. Starosta predložil
poslancom návrh zmluvy na prečítanie.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, poznamenal, že sú zrejme ešte staré vetvy, ktoré nie sú
zazmluvnené.
P. M. Murín, starosta obce, reagoval, že prejdu pôvodnú nájomnú zmluvu a do novej zahrnú
všetky časti vetiev vodovodu v obci.
P. M. Briš sa pýtal či je v tom /zmluve/ prepojenie vodovodu do Beňadova.
P. M. Murín, starosta obce, odpovedal, že nie, jedná sa iba o časti vodovodu na ktoré sa robia
prípojky rodinných domov. Prepojenie vodovodu do Beňadova je v starej zmluve o nájme.
Hlasovanie za návrh budúcej zmluvy o nájme:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. Žiadosť o zavedenie zákazu predaja v maloobchodných predajniach v obci počas nedelí
P. J. Bugaj, prednosta obce, predniesol žiadosť ktorú mu ústne predniesli zamestnankyne
predajne Jednoty z našej obce o tom aby OZ hlasovalo za zakázanie predaja
v maloobchodných predajniach v obci počas nedelí.
P. M. Murín, starosta obce, poznamenal, že prevádzka predajne je riadne schválená
a zakazovanie úplného zakázania predaja na celý deň v nedele je úlohou štátu. Obec nemá
zákonne možnosti takto zasahovať do podnikateľského prostredia. Zavedením zákazu by
mohla obec byť žalované zo strany poškodeného subjektu o náhrade ušlého zisku. Je na
rozhodnutí vedenia Jednoty aby upravila prevádzkové hodiny predajne v našej obci. Starosta
odporúčal aby sa žiadateľky obrátili na vedenie Jednoty. Starosta podotkol, že podá
vysvetlenie žiadateľkám o dôvode prečo obec do tohto nebude zasahovať.
Hlasovanie:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 9 POZVÁNKY – Diskusia
1. VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Mútne.
P. M. Murín, starosta obce, informoval o stave miestnych komunikácií. Už dlhšiu dobu
sleduje stav vozoviek, ktoré sú v správe obce a poznamenal, že ich stav sa od jari na

niektorých častiach výrazne zhoršuje. Vplyvom odstraňovania kalamity v lesoch prechádzajú
ťažké nákladné vozidlá intenzívnejšie po našich komunikáciách a výrazne ich poškodzujú.
Najviac postihnutá je cesta na Mútňanskej Píle.Ďalší problém sa týkal nerešpektovania zákazu
vjazdu nákladných vozidiel na cesty od ZŠ ku AgroMútne a na cestu okolo Sv. Anny. Týmito
cestami si skracujú cestu prevažne autá so zásobovaním počas celého roka. Starosta
poznamenal, že už viac krát riešil prípady priamo na cestách a uviedol, že doposiaľ obec
nemá v tomto žiadne nápravné prostriedky a sankcionovať môže momentálne iba príslušníci
Policajného zboru. Po viacerých konzultáciách k tejto problematike s osobami z oblasti
dopravnej polície ako aj právnikmi dospeli k záveru, že obec má možnosť prijať VZN na
problematiku miestnych komunikácií a na základe platného VZN bude môcť obec oprávnene
konať. Na základe týchto informácií starosta dal vypracovať právnikom VZN, ktoré dal
prítomným poslancom na preštudovanie prípadne pripomienkovanie aby bolo možne na
ďalšom zastupiteľstve prijať.
P. M. Kosmeľ, poslanec OZ, poznamenal, že schvaľovanie nového VZN trvá dlhší čas a kým
bude v platnosti bude drevo z kalamity odvezené, tak navrhuje návrh VZN vyvesiť hneď,
poslanci si ho môžu naštudovať a prípadné zmeny zapracovať pri schvaľovaní na
mimoriadnom zastupiteľstve ktoré môže starosta zvolať po uplynutí potrebnej doby na
vyvesenie návrhu VZN.
K bodu č. 10 POZVÁNKY - Návrh na uznesenie OZ
Prítomní poslanci OZ nemali ďalšie otázky a preto p. M. Murín, starosta obce, požiadal p. A.
Grzýba, člena návrhovej komisie, o prečítanie návrhu uznesenia zo 23. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie Uznesenia z 23. zasadnutia OZ bolo nasledovné:
Za 5/ p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. J. Balek, - poslanci OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 11 POZVÁNKY – Záver
Na záver p. Marián Murín, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 23.
zasadnutie OZ.
Marián Murín
starosta obce
Marián Briš
Marián Kosmeľ

Ing. Ján Bugaj
prednosta OcÚ

