Zápisnica
z 23. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.09.2018
v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.
Prítomní: p. Marián Murín, p. Ján Balek, p. Anton Grzýb, p. Milan Jozefjak, p. Marián
Kosmeľ, p. Miloš Malák.
P. Pavol Straka sa dostaví neskôr.
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 dvadsiate tretie zasadanie obecného zastupiteľstva
v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, že dvadsiate tretie zasadanie 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: p. Antona Ďuranu, p. Jozefa Jakubjáka, p. Ľudovíta Mudroňa, – poslancov OZ.
Program na 23. Zasadnutie OZ bol nasledovný
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3
4. Úprava rozpočtu ZŠ, ŠJ, MŠ
5. Schválenie rozpočtu pre školský klub
6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu I. polrok 2018
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie za program podľa pozvánky bolo nasledovné:
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, M. Jozefiak, p. Marián Kosmeľ, p. Miloš Malák – poslanci
OZ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2 POZVÁNKY – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. M. Murín určil za zapisovateľku zápisnice Vieru Boleková, a za overovateľov zápisnice
p. Jána Baleka, p. Miloša Maláka– poslancov OZ.
Návrhovú komisiu určil v zložení: p. Anton Grzýb, p. Marián Kosmeľ – poslanci OZ.

ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3 POZVÁNKY –Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 3
P. M. Murín, starosta obce predniesol úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3 na
základe predloženého návrhu.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce.
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY – úprava rozpočtu ZŠ, ŠJ, MŠ
P. M. Murín, starosta obce predniesol úpravy rozpočtu ZŠ, ŠJ, MŠ na základe predložených
návrhov.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ZŠ.
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Hlasovanie za úpravu rozpočtu ŠJ
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu MŠ.
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5 POZVÁNKY – Schválenie rozpočtu pre školský klub
P. M. Murín, starosta obce predniesol na schválenie rozpočet pre školský klub na základe
predloženého návrhu. Uviedol, že v súčasnosti navštevuje školský klub 24 detí.
Hlasovanie za schválenie rozpočtu pre školský klub.
ZA: 5 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák – poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 6 POZVÁNKY - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu I. polrok 2018
Poslanci vzali túto správu na vedomie.
Na zasadanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Pavol Straka – poslanec OZ.

K bodu č. 7 POZVÁNKY – Žiadosti
1. Žiadosť ZŠ Mútne o príspevok na plavecký výcvik pre 48 žiakov tretieho ročníka.
P. M. Murín, starosta obce navrhol sumu 720 €, na základe každoročného príspevku obce
podľa počtu žiakov.
Hlasovanie za schválenie príspevku na plavecký výcvik:
ZA: 6 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. P. Straka –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2. Žiadosť ŠZTS Duľov o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 000 €. P. M. Murín,
starosta obce informoval poslancov, že podmienkou poskytnutia príspevku je vydokladovanie
nákladov do výšky poskytnutého príspevku. Členovia ŠZTS Duľov ešte nevydokladovali
schválený príspevok z predchádzajúceho roku. P. A. Grzýb, poslanec OZ navrhol, aby najskôr
členovia ŠZTS Duľov predložili doklady o použitiu príspevku z minulého roku, až následne
sa poslanci budú zaoberať schvaľovaním súčasnej žiadosti. Poslanci OZ vzali na vedomie
žiadosť ŠZTS Duľov, s tým, že sa budú ňou zaoberať na budúcom OZ.
3. Žiadosť Petra Briša o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku čísla parciel:
1722/78, 1722/79, 2586/6 z dôvodu výstavby rodinného domu. P. M. Murín, starosta obce
informoval poslancov, že v súčasnosti je plán budovania, rozšírenia vodovodnej siete a jej
prepojenie s funkčnou vodovodnou sieťou, ktorého realizácia je plánovaná v roku 2018, v jej
rámci je aj uvedená žiadosť. Žiadosť P. Briša poslanci OZ vzali na vedomie.
4. Žiadosť Ľubomíra Kozaňáka, Mútne 678, o doplnenie verejného osvetlenia pri číslach
domov 678 a 677 v počte 3 kusov a ich zmenu na systém celonočného svietenia. P. M. Murín,
starosta obce informoval poslancov, že hlavným cieľom obce je osvetľovať predovšetkým
hlavné miestne komunikácie. Verejné osvetlenie je postupne rozširované a dopĺňané novými
svietidlami, neustále sa realizuje výmena osvetlenia a jeho rekonštrukcia. V blízkosti
uvedených rodinných domov sa nachádza verejné osvetlenie pri rodinných domoch p.
Olašáka a p. Kosmeľa. P.J. Balek, poslanec OZ, podotkol, že uvedené domy sa nenachádzajú
na obecnej komunikácii. Poslanci OZ vzali uvedenú žiadosť na vedomie.
Na zasadnutie OZ sa dostavili Ing. Ladislav Šeliga, kontrolór obce a Ing. Ján Bugaj, prednosta
obecného úradu.
5. Žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803, o vyzvanie p. Jána Kosmeľa, Mútne 83, na
odstránenie začatého oplotenia pozemku týkajúceho sa parciel 454/3,455/2,456/1, 455/1 k.ú.
Mútne. Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy a komisii verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu prešetriť žiadosť p.
Antona Vnenka.

6. Žiadosť k návrhu na vydanie predbežného opatrenia p. Jána Kosmeľa, Mútne 83, voči p.
Ľubomírovi Kozaňákovi, Mútne 678, pri riešení odtoku dažďovej vody z pozemkov p. Ľ.
Kozaňáka. Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy a komisii verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu prešetriť žiadosť p.
Jána Kosmeľa
7. Žiadosť p. Heleny Kubaľovej, Mútne 105, o pomoc pri regulácii odtoku prívalovej
dažďovej vody. Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii výstavby, životného prostredia,
pôdohospodárstva a dopravy a komisii verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu prešetriť
žiadosť p. Heleny Kubaľovej.

K bodu č. 8 POZVÁNKY – Rôzne
1. P. M. Jozefjak, poslanec OZ, predniesol požiadavku na riešenie dopravnej situácie v časti
obce Druhá strana. Osadenie dopravných značiek na novovybudovaných vedľajších
komunikáciách pri výjazdoch na hlavnú cestu. Keďže vodiči, ktorý nepoznajú miestne
podmienky, nedávajú prednosť pri výjazde na hlavnú cestu, ktorá nie je označená dopravnými
značkami, pričom sa riadia pravidlom pravej ruky, čím následne vznikajú nebezpečné
dopravné situácie. P. M. Murín, starosta obce, informoval poslancov OZ, že umiestňovanie
dopravných značiek je finančné náročné. Ale postupne sa robia úpravy v obci ohľadom
riešenia dopravnej situácie. Poslednou úpravou bolo vyznačenie chodníka bielou čiarou
v centre obce pred trhoviskom. Betónové kvetináče boli presunuté vyššie, pod ktorými budú
parkovať autá, tieto opatrenia umožnia jednoduchší pohyb chodcov.
P. M. Murín, starosta obce, informoval poslancov OZ, o pravdepodobnom schválení zákona
o povinnom poskytovaní obedov žiakom ZŠ, ktorý nadobudne platnosť od 1.1.2019. Kapacita
kuchyne a jedálne je najviac 200 obedov. Po nadobudnutí platnosti uvedeného zákona bude
potrebné navariť približne 580 obedov. Ďalej bude potrebné zamestnať 3-4 pracovníčky
s potrebným vzdelaním, čím sa navýšia náklady o cca 5000 €/ mesačne. Financie vynaložené
na prípravu obedov pre žiakov, ktoré z rôznych dôvodov sa neodhlásia s obedu a nezúčastnia
sa vyučovania, sa budú musieť vrátiť. Ďalej podľa zákona o odpadoch bude nutné zaplatiť za
odvoz nespotrebovaného biologického odpadu z jedálne firmám na to určeným.
P. M. Murín, starosta obce, podal návrh na schválenie prevodu pozemkov pod miestnu
komunikáciu popod Bartka od súčasných vlastníkov na obec, podľa skutočného zamerania
geometrického plánu č. 222/2018. Ing. Ján Bugaj, prednosta obce, uviedol, že uvedený plán je
zameraný podľa skutočného stavu vybudovanej cesty popod Bartka.
Hlasovanie za prevod pozemkov podľa skutočného zamerania podľa geometrického plánu

ZA: 6 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. P. Straka –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Ján Bugaj, prednosta obce, predniesol otázku Rudolfa Majdu, Mútne 280, či by mohol
podať žiadosť o odkúpenie pozemku pred jeho rodinným domom. Vlastníkom pozemku je
obec. Poslanci odporučili prejednať požiadavku Rudolfa Majdu komisiou výstavby, životného
prostredia, pôdohospodárstva a dopravy
.
K bodu č. 9 POZVÁNKY – Diskusia
Prítomní poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu 23.zasadnutia OZ.

K bodu č. 10 POZVÁNKY – Záver
P. M. Murín, starosta obce, požiadal člena návrhovej komisie p. A. Grzýba, člena návrhovej
komisie, o prečítanie uznesenia z 23.zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie uznesenia:
ZA: 6 / p. J. Balek, p. A. Grzýb, p. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. P. Straka –
poslanci OZ.
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Overovatelia:
Ján Balek
Miloš Malák

Marián Murín
starosta obce

