Zápisnica
Z mimoriadneho dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)
v Mútnom, konaného dňa 19 07. 2022 v zasadačke KD v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.

K bodu č. 1 POZVÁNKY – Otvorenie zasadnutia
P. Marián Murín, starosta obce, otvoril dvadsiate štvrté mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, zasadnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Súčasne konštatoval, že z počtu 9 poslancov OZ je prítomných
6 poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili – M. Krišš, A. Kapičák, a 1 neospravedlnený – J.
Balek a preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať. Starosta obce otvoril zasadnutie
a prečítal program.

PROGRAM
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

3.

Schválenie programu OZ

4.

ÚVA – návrhy a riešenia

5.

Trestné stíhanie starostu obce

6.

Zoznam uznesení

7.

Záver

K bodu č. 2 POZVÁNKY: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová
komisia
Návrhová komisia: J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák
Overovatelia: A. Balek, A. Grzýb
Písaním zápisnice poveril: Ing. Alžbetu Bystričanovú, pracovníčku obecného úradu
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K bodu č. 3 POZVÁNKY: Schválenie programu OZ
Hlasovanie za schválenie programu OZ bolo nasledovné:
Za: 6/ J. Bjaloň, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 POZVÁNKY: ÚVA – návrhy a riešenia
Starosta sa pokúsil vysvetliť o čo sa jedná. Najskôr ako sa o uvedené peniaze žiadalo Krajský
školský úrad, ktorý súhlasil s prekvalifikovaním prostriedkov a ktorému sa aj posielali
vyúčtovania a nikdy nemal námietky. Vždy sa o uvedených peniazoch rokovalo na OZ
a prešlo to hlasovaním na zastupiteľstve. Takisto, že sa priebežne informovalo o danej
situácií, napr. finančná komisia to riešila. ÚVA rozhodol, že peniaze, ktoré boli použité na
výstavbu telocvične boli použité v rozpore so zákonom s iným zákonom, ktorý by bolo treba
zaviesť alebo upraviť tak, že je predsa pre verejný sektor výhodnejšie v nájme platiť aj kúpu.
Spomenul zákon o rozpočte. A. Pjontek spomenul účel použitia finančných prostriedkov na
výstavbu telocvične. Starosta povedal, že podľa jeho názoru a podľa medzinárodných
štandardov malo NKÚ a ÚVA dať návrh na zmenu zákona, lebo sa peniaze použili absolútne
efektívne. Uviedol tiež príklad Zdravotnej poisťovne v Banskej Bystrici, ktorá platí nájom
a nikdy tá budova nebude ich. Výstavba telocvične sa schválila s dobrým vedomím hospodára
a pravidelne sa posielalo vyúčtovanie. Starosta doplnil aká je výška pokuty a úroky
z omeškania, a prečo máme opatrovníka obce. Vyzval poslancov k diskusii daného bodu.
A.Pjontek povedal, že za protokolom NKÚ nestojí on a ani občania z Mútneho. A. Grzýb
povedal M. Malákovi, že bol na danom zastupiteľstve. M. Malák povedal, že vtedy sa
nevedelo, že sa robí zle. Že to starostovi nikto nevyčíta, ale že on sa o danej situácií dozvedel
pred tromi mesiacmi z médií. Malo sa to skôr riešiť. Na to mu J. Murínová povedala, že sa to
už dávno riešilo. A. Grzýb potvrdil, že sa začalo už od minulého roka riešiť. Starosta obce
vysvetlil ako sa v danej situácií budú platiť úroky. Takisto vysvetlil, ako predkladali
pravidelné vyúčtovanie spolu s leasingovou zmluvou Ministerstvu školstva a Krajskému
školskému úradu. A tieto úrady, inštitúcie štátnej správy nikdy nemali námietky. A. Grzýb
navrhol do uznesenia či výstavbou športovej haly vznikla obci nejaká škoda. Všetci poslanci
súhlasili s mimoriadnymi splátkami. Riaditeľka ZŠ potvrdila, že aj Krajský úrad to schválil.
A. Pjontek vyzval starostu nech povie kto za tým stojí. Podľa názoru p. A. Pjonteka to všetko
spustilo nariadenie hĺbkového auditu Biomasy z peňazí obce.
Starosta počul ako A. Pjontek pošepkal M. Malákovi aby odišli zo zastupiteľstva, aby nebolo
uznášaniaschopné. Potvrdili to aj Ing. Blažeňák a riaditeľka ZŠ.
A. Pjontek opustil rokovaciu miestnosť.
M. Malák opustil rokovaciu miestnosť do doby, kým OcÚ nepripraví riešenie.

Odchodom 2 poslancov sa dané zastupiteľstvo stalo uznášanianeschopné a preto bolo
prerušené.
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Pokračovanie Zápisnice
Z mimoriadneho dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)
v Mútnom, konaného dňa 21. 07. 2022 v zasadačke KD v Mútnom.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.
K bodu č. 1 POZVÁNKY – Otvorenie zasadnutia
P. Marián Murín, starosta obce, otvoril dvadsiate štvrté mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, zasadnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Súčasne konštatoval, že z počtu 9 poslancov OZ sú prítomní
všetci, preto vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať. Starosta obce otvoril zasadnutie
a prečítal program.

PROGRAM
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

3.

Schválenie programu OZ

4.

ÚVA – návrhy a riešenia

5.

Trestné stíhanie starostu obce

6.

Zoznam uznesení

7.

Záver

M. Krišš navrhol doplniť bod programu Žiadosť TJ Mútne o finančný príspevok. Upravený
program je nasledovný:

PROGRAM
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

3.

Schválenie programu OZ

4.

ÚVA – návrhy a riešenia

5.

Trestné stíhanie starostu obce

6.

Žiadosť TJ Mútne

7.

Zoznam uznesení

8.

Záver
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Za: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek

K bodu č. 2 POZVÁNKY: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová
komisia
Návrhová komisia: J. Bjaloň, A. Grzýb
Overovatelia: A. Balek, A. Kapičák
Písaním zápisnice poveril: Ing. Alžbetu Bystričanovú, pracovníčku obecného úradu

K bodu č. 3 POZVÁNKY: Schválenie programu OZ
Hlasovanie za schválenie programu OZ bolo nasledovné:
Za: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek

K bodu č. 4 POZVÁNKY: ÚVA – návrhy a riešenia
Starosta vysvetlil prítomným o čom píše protokol NKÚ. Spomenul klasifikáciu rozpočtu,
akontáciu, mimoriadne splátky a aj to, že Ministerstvo školstva súhlasilo s danými
výdavkami. Taktiež medzinárodné zmluvy aj efektívne využitie finančných prostriedkov,
takisto aj školský zákon – daná Športová Hala sa využíva na vyučovací predmet telesná
výchova. J. Balek dal návrh nech sa každý vyjadrí k danému bodu max. 5 minút. Starosta
obce spomenul aj znalecké posudky v ktorých je ohodnotená každá položka. Všetky hovoria
o tom, že daná telocvičňa sa postavila o 20% lacnejšie. Povedal aj o odvolaní s vedomím
dobrého hospodára, ak čiastku , ktorá sa má vrátiť. J. Balek sa opýtal na penále. Aj. Pjontek
prečítal rozhodnutie MF a ÚVA. J. Bjaloň navrhol na uznesenie nech sa počká do rozhodnutia
súdu. M. Malák spomenul jeho návrh z predošlého zasadnutia. Kapitálové výdavky, ktoré sú
vyčlenené na tento rok – z nich sa to zaplatí a čím skôr. On to za vinu starostovi nedáva, veď
všetci poslanci za to hlasovali. A potom , keď rozhodne súd v náš prospech, nech nám to
vrátia. Penále plynú stále, tak OcÚ nech nájde voľné kapitálové výdavky. Ing. J. Blažeňák
súhlasil s daným návrhom ale dodal nech sa počká aspoň mesiac. Starosta povedal: „Do
posledného dňa čo tu budem, budem hájiť finančné prostriedky aby sa nimi neplytvalo.“
M. Malák spomenul predaj bytovky a pokutu, ktorú platila obec za daný predaj. Že za tú
pokutu môže starosta, keď dal návrh na predaj bytovky. Starosta obce sa vyjadril k pokute
a zároveň skonštatoval, že M. Malák klame a zavádza: Predchádzajúca starostka to rozdelila
zákazku na tri objekty a tým porušila zákon o obstarávaní.
A. Kapičák sa vrátil k danému bodu pozvánku. Mala by platiť prezumpcia neviny. On by šiel
do toho súdneho sporu pretože tu je šanca niečo vybojovať. J. Balek navrhol dovtedy
zamraziť kapitálové výdavky. A. Kapičák povedal, že pripraviť ale neplatiť ešte. A. Pjontek
navrhol nech sa na to pozrie finančná komisia. A. Grzýb tiež navrhol aby sa to všetko
pripravilo ale nič sa neplatilo.
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Hlasovanie za počkanie na rozhodnutie správneho súdu so zaplatením v zmysle rozhodnutia
ÚVA, OZ poveruje finančnú komisiu s možným návrhom finančného riešenia z rozpočtu
obce na prípadné splatenie pokuty. Stanovený termín je do 15. 9. 2022 a dovtedy obmedziť
kapitálové výdavky bolo nasledovné:
Za: 8/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, Ing. J. Blažeňák, A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A.
Pjontek
Proti: 1/ A. Grzýb
Zdržal sa: 0
J. Balek doplnil, nech sa pozastaví čerpanie kapitálových výdavkov. Na to mu A. Kapičák
odpovedal, že sa nemôže ohroziť chod obce.

K bodu č. 5 POZVÁNKY: Trestné stíhanie starostu obce
Starosta spomenul uznesenie aj zastupiteľstvo v kinosále, podnety aj trestné oznámenia od A.
Pjonteka a M. Jozefjaka. Takisto spomenul vyjadrenie p. Rončáka a p. R. Bielaka o ceste za
kostolom: Firmy Omoss a Agro to spravili lacnejšie ako to vtedy robila prevádzka – to
skonštatoval vtom čase p. Bielak. Starosta dal A. Pjontekovi prečítať upovedomenie o vydaní
poverenia na vykonanie exekúcie, kde sa píše, že povinný je NKÚ voči osobe Marián Murín.
Daný bod OZ berie na vedomie.

K bodu č. 6 POZVÁNKY: Žiadosť TJ Mútne
M. Krišš vysvetlil dôvody prečo spraviť športový deň. Bolo by to v spolupráci s turistickým
klubom a keďže je to obecná akcia, tak aj obec by mala prispieť. Ing. J. Blažeňák sa opýtal či
sú nejaké finančné prostriedky na účte TJ Mútne. Dostal odpoveď že nie. M. Krišš navrhol
sumu príspevku 2 000 €. M. Malák povedal, že funguje to aj tak, že musí chodiť za
podnikateľmi na sponzorské. A. Pjontek povedal, že dva roky nič nebolo, tak by sa mohlo
niečo spraviť. Starosta spomenul zastupiteľstvo, kde M. Krišš žiadal peniaze na trénerov,
ktorí stáli obec viac ako 2 000 € a teraz chlapi nehrajú futbal, že tie peniaze mohli ísť radšej
dôchodcom. M. Krišš odpovedal, že má o jeden tím detí viac. Takisto, že OcÚ nepomáha
s daňovým priznaním ako kedysi. A. Pjontek povedal, že z daného rozpočtu príspevku to
vychádza 0,80 € na občana takže to nie je až tak veľa. Starosta dal návrh na hlasovanie za
príspevok vo výške 2 000 € na športový deň obce.
Hlasovanie za schválenie finančného príspevku vo výške 2 000 € na športový obce konaného
dňa 14. 08. 2022 bolo nasledovné:
Za: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň, A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Kapičák, M. Krišš, M.
Malák, A. Pjontek
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K bodu č. 7 POZVÁNKY: Zoznam uznesení
J. Bjaloň, člen návrhovej komisie prečítal zoznam uznesení.

K bodu č. 15 POZVÁNKY: Záver
Starosta obce M. Murín poďakoval za účasť ukončil 24. mimoriadne obecné zastupiteľstvo.

Overovatelia: Balek A., v. r.
Kapičák A., v. r.

Marián Murín, v. r.
Starosta obce

Zapísala: Ing. Alžbeta Bystričanová
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