Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 5. decembra 2021
8/2021

Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto zápisnice
podľa prezenčnej listiny

Neospravedlnení:0

Návrh programu zasadnutia :

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome Huty č. 168.
Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022a na roky 2023-2024.
Voľba Hlavného kontrolóra obce Huty.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh na schválenie odmeny poslancom.
Zmluva o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní.
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Diskusia.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2021.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 5 poslanci : Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják, Pavol Sálus, Alojz
Gromský
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : Marcelu Prebojovú
Za overovateľov určujem : Andrej Ťapaják, Dominik Ťapaják
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Andreja Ťapajáka,
Dominika Ťapajáka
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu.
Starosta obce Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia OZ č. 8/2021, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Huty od 25.11.2021 do 06.12.2021.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome Huty č. 168
Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022a na roky 2023-2024.
Voľba Hlavného kontrolóra obce Huty.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh na schválenie odmeny poslancom.
Zmluva o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní.
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Diskusia.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.

Starosta obce Juraj Staš doplnil bod do programu s doplnením bodu 10, 11 :
 č. 10. Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný
plán obce Huty.“
 č. 11. Návrh na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
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Uznesenie č. 40/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e
a) Návrh programu zasadnutia OZ č. 8/2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sidle obce Huty od 25.11.2021 do 06.12.2021.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome Huty č. 168.
Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022a na roky 2023-2024.
Voľba Hlavného kontrolóra obce Huty.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh na schválenie odmeny poslancom.
Zmluva o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní.
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Diskusia.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.

b) Zmena programu zasadnutia OZ č. 8/2021 s doplnením bodov :
 č. 10. Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný
plán obce Huty.“
 č. 11. Návrh na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
Pôvodné body programu č. 10,11,12,13 sa posúvajú a nasledujú po bode č. 10, 11.
c) Doplnený a upravený Program zasadnutia OZ č. 8/2021 s doplnenými bodomi :
 č. 10. Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný
plán obce Huty.“
 č. 11. Návrh na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
Pôvodné body programu č. 10,11,12,13 sa posúvajú a nasledujú po bode č. 10, 11.
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome Huty č. 168.
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5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022a na roky 2023-2024.
6. Voľba Hlavného kontrolóra obce Huty.
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
8. Návrh na schválenie odmeny poslancom.
9. Zmluva o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní.
10. Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č.

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný
plán obce Huty.“
11.
12.
13.
14.
15.

Návrh na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Diskusia.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.

K bodu 2/ b)
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 31/10/2021 do 39/10/2021 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 7/2021, konaného dňa 21.10.2021.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 31/10/2021 – splnené
uznesenie č. 32/10/2021 – splnené
uznesenie č. 33/10/2021 – splnené
uznesenie č. 34/10/2021 – splnené
uznesenie č. 35/10/2021 – splnené
uznesenie č. 36/10/2021 – splnené
uznesenie č. 37/10/2021 – splnené
uznesenie č. 38/10/2021 – v plnení
uznesenie č. 39/10/2021 – v plnení
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K bodu 4./ Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome
Huty č. 168.
Starosta oboznámil poslancov zo žiadosťou o vyjadrenie k zámeru vysporiadania vlastníckych
pomerov pri dome Huty č. 168.
Uznesenie č. 41/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách d o p o r u č u j e starostovi, aby rokoval o zámene
vysporiadania vlastníckych pomerov pri dome Huty č. 168.
K bodu 4/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 5./ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022 a na roky 2023-2024.
Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce Huty na rok 2022 a na roky 2023-2024
Uznesenie č. 42/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. s c h v a ľ u j e rozpočet obce Huty na rok 2022 bez programovej
štruktúry.
K bodu 5/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

Uznesenie č. 43/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. b e r i e n a v e d o m i e viacročný rozpočet obce Huty na roky
2023-2024 bez programovej štruktúry.
K bodu 5/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 6./ Voľba Hlavného kontrolóra obce Huty.
Starostu obce Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného kontrolóra sa
neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 44/12/2021
Na základe toho, že sa neprihlásil žiadny kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Huty:
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
vyhlasuje
v zmysle § 18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novú
voľbu hlavného kontrolóra obce Huty na deň 20.02. 2022
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
určuje
dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra obce Huty na 1 hodinu týždenne, pri
pracovnom úväzku 0,0267.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
stanovuje
a) Mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške 35,00 EUR v zmysle § 18c ods. 1 písm. a) zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b)Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Hutách, Huty 84, 027 32 pošta
Zuberec do 06.02. 2022. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 6/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0
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K bodu 7./ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 11/2021.
Uznesenie č. 45/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 11/2021.
K bodu 7/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 8./ Návrh na schválenie odmeny poslancom.
Starosta navrhol odmeny pre poslancov.
Uznesenie č. 46/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e odmeny poslancom :
1) Alojzovi Gromskému vo výške 200,- € v hrubom.
2) Pavlovi Sálusovi vo výške 250,- € v hrubom.
K bodu 8/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 9./ Zmluva o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní.
Starosta predložil poslancom zmluvu o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom
vyporiadaní.
Uznesenie č. 47/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e zrušenie podielového spoluvlastníctva k
pozemku parc. reg. E KN č. 1564/10 o výmere 1419 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúceho sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Huty, k. ú. Huty, vedeného Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1273 a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemku parc. reg. E KN č. 1564/10 tak, že
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a) do výlučného vlastníctva Anny Piatkovej pripadajú pozemok parc. reg. C KN č.
478/3 o výmere 81 m2 – trvalý trávny porast, parc. reg. C KN č. 483 o výmere 445
m2 – trvalý trávny porast a parc. reg. C KN č. 486/2 o výmere 183 m2 – ostatná
plocha, ktoré vznikajú z pôvodného pozemku parc. reg. E KN č. 1564/10 o výmere
1419 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v okrese Liptovský
Mikuláš, obci Huty, k. ú. Huty, vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1273 na základe Geometrického plánu č.
44026595 – 106/2021 zo dňa 23.08.2021, vyhotoveného spoločnosťou GEODET –
KA, s.r.o., Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 44026595,
autorizačne overeného Ing. Jozefom Glutom dňa 23.08.2021 a úradne overeného
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa 18.11.2021 pod
číslom G1-1129/2021;
b) do výlučného vlastníctva obce Huty pripadajú novovytvorené pozemky parc. reg.
C KN č. 484/2 o výmere 488 m2 – trvalý trávny porast, parc. reg. C KN č. 485/4
o výmere 85 m2 – zastavaná plocha a nádvorie a parc. reg. C KN č. 486/1 o výmere
137 m2 – ostatná plocha, ktoré vznikajú z pôvodného pozemku parc. reg. E KN č.
1564/10 o výmere 1419 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v
okrese Liptovský Mikuláš, obci Huty, k. ú. Huty, vedeného Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1273 na základe
Geometrického plánu č. 44026595 – 106/2021 zo dňa 23.08.2021, vyhotoveného
spoločnosťou GEODET – KA, s.r.o., Gazdovská 972/22, 031 04 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44026595, autorizačne overeného Ing. Jozefom Glutom dňa 23.08.2021 a
úradne overeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa
18.11.2021 pod číslom G1-1129/2021.
Vyporiadanie spoluvlastníctva sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania.
K bodu 9/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

K bodu 10./ Spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný
plán obce Huty.“
Starosta predložil poslancom cenovú ponuku na spracovanie správy o hodnotení strategického
dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny a doplnky č.
2/2020 – Územný plán obce Huty.“
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Uznesenie č. 48/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e aby spracovanie správy o hodnotení
strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre strategický dokument „Zmeny
a doplnky č. 2/2020 – Územný plán obce Huty“ spracoval na základe cenovej ponuky zo dňa
01.12.2021 p. RNDr. Miloslav Badík vo výške 2 400,- € s DPH.
K bodu 10/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

5

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský

0
0
0
0

Uznesenie č. 49/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s ú h l a s í aby firma ENPORA darovala účelovú dotáciu na
spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020 – Územný plán obce Huty“ vo výške 2 400,€ s DPH.
K bodu 10/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

3
0
2
0
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják
Pavol Sálus, Alojz Gromský

K bodu 11./ Návrh na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
Starosta dal návrhl na kúpu kamier ku kultúrnemu domu.
Uznesenie č. 50/12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e kúpu kamier vo výške 500,- € .
K bodu 11/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Pavol Sálus, Alojz Gromský
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Neprítomný:
Nehlasovali:

0
0

K bodu 12./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 13./ Diskusia.
Vyjadrenie poslancov : poslanci OZ súhlasia s evedeným návrhom umiestnením cesty na
parcele č. 5778, s tým že investor musí doložiť skutkový stav umiestnenia oplotenia popri
navrhovanej ceste a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. A taktiež upozorňujú investora,
že sa v blízkosti nachádzajú včelstvá miestneho včelára Alojza Gromského.
K bodu 14./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta obce Juraj Staš konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 15./ Záver
Starosta obce Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2021, kde poďakoval
všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 11:15 hod.

podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce ................................................................
podpísaná
Overovatelia : Andrej Ťapaják – poslanec ...............................................................................
podpísaná
Dominik Ťapaják – poslanec ...............................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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