Zápisnica
Zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Mútnom, konaného dňa
29.07.2021 v sále 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 sedemnáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Mútnom, privítal prítomných a konštatoval, 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 sú prítomní 7 a preto
vyhlásil OZ za schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2 POZVÁNKY - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová
komisia
M. Murín, starosta obce, určil za overovateľov zápisnice : A. Grzýba, Ing. J. Blažeňáka
Návrhová komisia v zložení: A. Pjontek, M. Malák
Písaním zápisnice poveril: Martinu Bjaloňovú, pracovníčku obecného úradu.
K bodu č. 3 POZVÁNKY - Schválenie programu OZ
Starosta obce prečítal program rokovania a dal hlasovať o programe:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia
Schválenie programu OZ
Zloženie sľubu poslanca - náhradníka
Diskusia
Voľba hlavného kontrolóra obce
Záver

Hlasovanie za program:
ZA: 7/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 4 POZVÁNKY - Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
J. Bjaloň zložil sľub poslanca OZ.
K bodu č. 5 POZVÁNKY -Diskusia
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M. Krišš sa informoval o chodníku od Čiernej hory na Nižný koniec. Starosta obce mu
odpovedal, že bola podaná objednávka projektantovi, ktorý spracúva projekt. M. Krišš sa
poďakoval za opravu sietí na ihrisku a vyriešenie správcu ihriska.
A. Grzýb uviedol, že toto OZ je zvolané kvôli voľbe kontrolóra. Má pomáhať a kontrolovať
obec, kontrolór má byť nezaujatý a nestranný, nie pracovať na pokyn niekoho.
M. Jozefjak uviedol, že je si toho vedomý, chce spolupracovať a pomáhať OcÚ.
J. Balek uviedol 2 upozornenia – porušenie zákona o obecnom zriadení a to rokovanie OZ
30.6.2021 došlo k poklesu poslancov pod 5, zastupiteľstvo malo byť ukončené a rokovalo sa
ďalej a nastúpenie náhradníka nebolo vyhlásenie OZ podľa rokovacieho poriadku § 10 ods. 3.
J. Bjaloň sa opýtal kandidáta na kontrolóra prečo by práve on bol vhodný hlavný kontrolór
obce. M. Jozefjak uviedol, že má prehľad čo sa deje na OZ, bol poslancom OZ, vie čo je úlohou
kontrolóra. Ďalšia otázka bola na p. Jozefjaka, keď bol poslancom OZ, na čo je hrdý čo bolo
schválené prospešné pre ľudí, skúsenosti v ekonomickej oblasti. Uviedol, že čo bolo vo
volebnom programe starostu obce – príspevky pre deti, dôchodcov, taktiež hlasoval za
prenájom pozemku pod telocvičňu. Skúsenosti – počítať viem, nemám naštudované všetky
zákony o audite a obstarávaní, ktoré sú potrebné, nevidím dôvod aby som sa nevzdelával, tak
ako aj zamestnanci obce a poslanci sa vzdelávajú, zákony sa menia a dopĺňajú, požiadam
poslancov a OcÚ o vzájomnú spoluprácu, verím že mi pomôžu.
J. Bugaj sa opýtaj kandidáta na kontrolóra: bol si poslancom v rokoch 2010 -2014, potom si
kandidoval na poslanca 2014-2018 aj si bol zvolený, avšak si neprijal túto funkciu poslanca,
taktiež si sa uchádzal o pozíciu riaditeľa ZŠ, tesne pred voľbou si stiahol túto žiadosť na základe
rodinných dôvodov. Preto sa chcem opýtať, či ak budeš zvolený do tejto funkcie, nebude nejak
zmarená a budeš udávať nejaké dôvody, prečo túto funkciu nebudeš môcť vykonávať. M.
Jozefjak podotkol, že podľa schváleného uznesenia môžu otázky klásť len poslanci OZ.
K. Jurčáková mala otázku na p. Jozefjaka, či má záujem spolupracovať s obcou a obecným
zastupiteľstvom tak ako so školou, keď pracoval v škole, tak že poškodzoval meno školy,
osočoval učiteľov, na základe jeho anonymného podnetu sa uskutočnila inšpekcia, ktorá
dopadla vynikajúco, avšak zmenila postoj učiteľov na bývalého kolegu, poškodzoval meno
riaditeľky, chcel jej ublížiť, k čomu sa priznal, poškodzoval meno školy, čím znevažuje prácu
kolegov, či má v pláne takýmto spôsobom spolupracovať aj s obcou.
M. Jozefjak sa vyjadril, že otázky môžu klásť len poslanci OZ.
Starosta uviedol, že bola to otázka od občana, mohla byť zodpovedaná. S p. Jozefjakom sa
stretli asi pred 2 týždňami, tesne po tom, ako bol na polícii v DK, kde je podnet na trestné
stíhanie od jeho osoby na osobu M. Murína, za ohováranie, osočovanie a zneužívanie
právomoci verejného činiteľa. Chcem sa opýtať, kedy si pôjde na seba podať trestné oznámenie
v súvislosti s touto školou napríklad alebo v súvislosti s tým, čo si roznášal v súvislosti
s opravou strechy KD, kde robila rekonštrukciu firma OMOSS, roznášal si do domácnosti list,
kde si osočoval a ohováral firmu, poškodzoval jej meno a samozrejme aj mňa a pracovníkov
OcÚ, kde si napísal, že bol použitý plech 0,5 a fakturovaný 0,65 a v skutočnosti bol použitý 0,7
mm a fakturovaný 0,65 mm podľa rozpočtu. Keď je objektívny a dáva trestné oznámenia na
moju osobu za to že som sa v roku 2017 nešťastne vyjadril, že sme dostali obec Mútne z nútenej
správy. Kedy si pôjde dať na seba trestné oznámenie za osočovanie a ohováranie aj v tejto veci
aj za ohováranie a osočovanie riaditeľky školy a učiteľov. Trestné oznámenie na starostu je
podané z Bratislavy a je tam podpis jednej pani prokurátorky a nie môj, uviedol p. Jozefjak.
Starosta uviedol, že p. Jozefjak dal oznámenie na prokuratúru a táto to podala ďalej. M.
Jozefiak uviedol, že čo písal v rámci školy boli podané pravdivé informácie. Starosta uviedol,
že inšpekcia dopadla výborne a pochválila vedenie školy a ostatných učiteľov, predložil p.
Jozefiakovi list, ktorý roznášal do domácnosti ohľadom rekonštrukcie strechy KD, na čo p.
Jozefiak reagoval, že tam nie je podpísaný a nevidí dôvod na trestné oznámenie.
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V diskusii sa vyjadrila p. riaditeľka J. Murínová, ktorá uviedla, že chce uviesť na pravú mieru
informácie, že inšpekcia mohla dopadnúť lepšie. P. Jozefiak rozpráva, že ho zo školy vyhodila,
čo nie je pravda. P. Jozefiak uviedol, že napísal koľko má riaditeľka učiť, a neučila toľko hodín.
P. riaditeľka uviedla, že učí toľko hodín, koľko jej káže zákon.
A. Pjontek dal návrh podľa rokovacieho poriadku ukončiť diskusiu.
Hlasovanie :
ZA: 6/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek.
PROTI: 2/ J. Bjaloň, A. Grzýb
ZDRŽAL: 0
K bodu č. 6 POZVÁNKY - Voľba hlavného kontrolóra
Bola zvolená volebná komisia – Ján Balek, predseda, Ján Bjaloň, A. Pjontek – členovia komisie
ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, J. Bjaloň Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek.
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
A. Pjontek, predseda komisie na otváranie obálok prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie,
ktorá je prílohou zápisnice.
M. Murín, starosta obce požiadal kandidáta na hlavného kontrolóra o prezentáciu. M. Jozefiak
uviedol, že prezentácie už bolo dosť z jeho strany aj zo strany divákov, nemá čo k tomu dodať.
Nasledovala voľba hlavného kontrolóra.
V tajnom hlasovaní získal PaedDr. M. Jozefjak 4 hlasy.
Starosta obce konštatoval, že hlavný kontrolór nebol zvolený.
K bodu č. 7 POZVÁNKY - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Ing. Jozef Blažeňák , v.r.
Anton Grzýb , v.r.
Marián Murín , v.r.
Starosta obce
Zapísala: Martina Bjaloňová
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