Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 26. mája 2017
4/2017

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. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
5. Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
6. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 2/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu.
8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Huty.
9. Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 3/2017 o podmienkach držania
psov na území obce Huty.
11. Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým
spoločenstvom urbariátu Huty – schválenie zmluvných podmienok.
12. Riešenie plánu hrobových miest.
13. Plánované akcie obce: Deň detí, Svätojánske ohne.
14. Diskusia, pripomienky občanov.
15. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5 a toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 5 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : p. Marcelu Prebojovú
Za overovateľov určujem : p. Ing. Lukáša Sivku, p. Jozefa Kyseľa
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Ing. Lukáša Sivku
a p. Jozefa Kyseľa
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil tieto body do programu :
 Žiadosť p. Lagovskej o úprave terénu p.č. 5779/3 a5779/4 k RD súp. č. 39 Huty
Starosta rozdal poslancom žiadosť od p. Lagovskej.
 Riešenie predaja pozemku pred RD súp. č. 40 – p. Anna Stašová.
 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od p. Borsíka, p.č. E KN 7595, v k.ú. Huty.
Starosta rozdal poslancom žiadosť od p. Borsíka.
 Upozornenie prokurátora na nesprávny postup v súvislosti s prenechaním majetku
obce do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytový priestor –
dreváreň.
 Uznesenie OR PZ vo veci krádeže kosačiek.
Poslanec p. Jozef Kyseľ doplnil tieto body do programu :
 Návrh na prejednanie obecného pozemku pri Dolinke, ktorý je podaný na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš.
 Návrh na prejednanie bývalého školského vodovodu.
 Návrh na prejednanie finančných prostriedkov, ktoré starosta používa bez súhlasu OZ
a spravovanie majetku obce.
Starosta obce p. Juraj Staš predložil upravený návrh programu zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Žiadosť p. Lagovskej o úprave terénu p.č. 5779/3 a5779/4 k RD súp. č. 39 Huty
5. Riešenie predaja pozemku pred RD súp. č. 40 – p. Anna Stašová
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
7. Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
2

8. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 2/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu.
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Huty.
11. Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 3/2017 o podmienkach držania
psov na území obce Huty.
13. Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým
spoločenstvom urbariátu Huty – schválenie zmluvných podmienok.
14. Riešenie plánu hrobových miest.
15. Plánované akcie obce: Deň detí, Svätojánske ohne.
16. Upozornenie prokurátora na nesprávny postup v súvislosti s prenechaním majetku
obce do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytový priestor –
dreváreň
17. Uznesenie OR PZ vo veci krádeže kosačiek
18. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od p. Borsíka, p.č. E KN 7595, v k.ú. Huty
19. Návrh na prejednanie obecného pozemku pri Dolinke, ktorý je podaný na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš
20. Návrh na prejednanie bývalého školského vodovodu
21. Návrh na prejednanie finančných prostriedkov, ktoré starosta používa bez súhlasu OZ
a spravovanie majetku obce
22. Záver
Uznesenie č. 43/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program podľa predloženého návrhu.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 35/4/2017 – 42/4/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 3/2017, konaného dňa 21.04.2017.
- uznesenie č. 35/4/2017 - splnené
- uznesenie č. 36/4/2017 - splnené
- uznesenie č. 37/4/2017 - splnené
- uznesenie č. 38/4/2017 - splnené
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- uznesenie č. 39/4/2017 - splnené
- uznesenie č. 40/4/2017 – v plnení
- uznesenie č. 41/4/2017 - splnené
- uznesenie č. 42/4/2017 - splnené
K bodu 4./ Žiadosť p. Lagovskej o úprave terénu p.č. 5779/3 a 5779/4 k RD súp. č. 39 Huty
Starosta obce k tomuto bodu pripomenul, že na minulom OZ sa bavili poslancami o tom, že
sa bude p. Stašovej odpredávať pozemok kolmo na hranicu.
Starosta dal slovo p. Lagovskej. Právny zástupca p. Lagovskej upozornil OZ, že je tam
zriadené vecné bremeno obcou a zavkladované.
Poslanci sú za to, aby sa zachoval pôvodný stav.
Uznesenie č. 44/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje terénne úpravy na pozemku p. č. C KN 5779/3 v
k. ú. Huty, s tým že sa zachová pôvodný stav na p. č. C KN 5779/4.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav
Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 5./ Riešenie predaja pozemku pred RD súp. č. 40 – p. Anna Stašová
Starosta obce sa opýtal poslancov, aký majú na to názor po predchádzajúcom bode.
Vyjadrenie poslanca p. Ing. Lukáša Sivku : ide o to, že je tam vecné bremeno trebalo by to
zrušiť súdom a pokiaľ sa bude plniť to čo sa urobilo v bode 4 tak by to nemal byť problém
keby to ostalo ako obecné a zbytočne budeme riešiť vyriešenú vec, p. Lagovská bude mať
svoju prístupovú cestu a p. Stašová svoju prístupovú cestu a vec by bola vyriešená s tohto
pohľadu, takže sa nebude nič odpredávať a bolo to v pôvodnom stave ako doteraz
Vyjadrenie poslanca p. Miroslava Butoru : súhlasí s tým ako povedal Lukáš s tým keď sa to
posunie nižšie a oni si ohraničia pozemok do pôvodného stavu, tým pádom bude mať vstup p.
Stašová aj p. Lagovská a nebude sa nič odpredávať a ostalo to v pôvodnom stave
Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : aby to ostalo v pôvodnom stave, že sa nebude
odpredávať a je tam zriadené vecné bremeno
Vyjadrenie poslanca p. Františka Kysela : keď sa posunie dole p. Lagovská tak hádam sa
nebudú hádať a potom sa uvidí, či sa im to predá alebo nepredá, ale až potom keď to bude
hotové
Vyjadrenie poslankyne p. Anny Kučerovej : aby to ostalo v pôvodnom stave a nebude sa
odpredávať.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku p. č. C KN
5779/4, v k. ú. Huty p. Anne Stašovej.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav
Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0

K bodu 6./ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Starosta obce predložil Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Zamestnankyňa obce p. Marcela Prebojová vysvetlila, že v Zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce sa zmenil iba bod 7 v čl. 3 v časti II. a ostatné všetko ostalo
nezmenené a podľa toho bolo bol zostavený aj rozpočet obce na podpoložky.
Znenie bodu 7 v čl. 3 v časti II. : Rozpočet obce sa predkladá na schválenie obecnému
zastupiteľstvu na úrovni podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Uznesenie č. 45/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Huty.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
1

p. František Kysel

0

K bodu 7./ Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
Pripomienky k rozpočtu:
- názor poslanca p. František Kysela pri prvom rozpočte zvyšné peniaze za smeti rozpísané
do rezervného fondu a že nie sú rozpísané platy zvlášť – starostu zvlášť, matrikárky zvlášť
a kontrolóra zvlášť. Starosta vysvetlil, že to je nad rámec zákona a podrobnejší rozpočet už
neexistuje.
- poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol upresniť 3 900 € z rezervného fondu na čo sa použijú a znížiť
výdavky na konkurzy a súťaže ( Deň matiek a Jánske ohne ).
- poslanec p. Ing. Lukáš Sivko nemá pripomienky.
- poslanec p. Miroslav Butora nemá pripomienky.
- poslankyňa p. Anna Kučerová nemá pripomienky.
Uznesenie č. 46/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2017.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

Uznesenie č. 47/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie rozpočet obce Huty na roky 2018-2019.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

Uznesenie č. 48/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu :
- na projektovú dokumentáciu k Miestnej komunikácií k Mišíkovcom vo výške 1 400,- €
( kapitálový výdavok )
- na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcií Kultúrneho domu v obci Huty – Hasičskej
stanice vo výške 2 500,- € ( kapitálový výdavok ).
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
1

p. František Kysel

0

K bodu 8. / Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
Poslanec p. František Kysel sa opýtal kde máme Hasičskú stanicu.
Starosta odpovedal, že volal do Bratislavy a nejakej obci mali OÚ a tiež tam nemali Hasičskú
zborjnicu na LV. Stačí aby poslanci OZ schválili uznesením, že tá daná miestnosť bude
využívaná pre Dobrovoľný hasičský zbor obce a garážovanie áut. Keď bude také uznesenie ,
tak nahradí to, že tá budova nie je vedená ako hasičská stanica.
Poslanec p. František Kysel sa opýtal, že keď to odsúhlasíme či sa to zapíše ako požiarna
zbrojnica. Starosta odpovedal nie, mi budeme mať uznesenie, že tá miestnosť a tá časť toho
Kultúrneho domu bude slúžiť pre Dobrovoľný hasičský zbor obce ako Hasičská stanica.
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Uznesenie č. 49/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s rekonštrukciou Kultúrneho domu - Hasičskej
stanice v obci Huty, súp. č. 69.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

Uznesenie č. 50/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje, aby projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
Kultúrneho domu – Hasičskej stanice, súp. č. 69 realizoval Ing. Pavol Tkáč, podmienkou je,
aby bol vypracovaný návrh projektu do budúceho obecného zastupiteľstva na
pripomienkovanie, respektívne schválenie.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 9. / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 2/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu.
Starosta sa opýtal, či má niekto nejaké pripomienky.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby sa v čl 3. bod 2 znížili finančné prostriedky na 20,- €.
Úprava bude s nasledovnými zmenami :
Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 20,- € vrátane schvaľuje starosta. Dotáciu vyššiu ako 20,- €
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hutách. Starosta môže jednej a tej istej fyzickej osobe –
podnikateľovi , alebo právnickej osobe finančné prostriedky do výšky 20,- € schváliť
maximálne raz ročne.
Uznesenie č. 51/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Huty č.
2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu, s tým že v čl. 3 bod 2 bude nasledovné znenie:
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Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 20,- € vrátane schvaľuje starosta. Dotáciu vyššiu ako 20,- €
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hutách. Starosta môže jednej a tej istej fyzickej osobe –
podnikateľovi , alebo právnickej osobe finančné prostriedky do výšky 20,- € schváliť
maximálne raz ročne.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bod 10. / Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Huty.
Starosta informoval, že dňa 28. 4. 2017 nám prišla žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Huty, kde výška žiadanej dotácie je 1 000,- € na opravu
zvonov.
Uznesenie č. 52/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Huty na opravu zvonov vo výške 1 000,- €.

žiadateľovi

K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 11./ Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
Poslanci navrhli, aby sa oslovili firmy na výmenu rúr v Miestnej komunikácií ku Kubekovcom
a navrhli tieto firmy : Cestné stavby a Prima Slovakia s.r.o.
Uznesenie č. 53/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje osloviť firmy na výmenu rúr v Miestnej
komunikácií ku Kubekovcom.
Navrhované firmy : Cestné stavby, Prima Slovakia s.r.o.
K bodu 11/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 12./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 3/2017 o podmienkach
držania psov na území obce Huty.
Starosta navrhol aby sa dal preč bod a) v čl. 4 odst. 1 a) priestor pri OÚ, lebo to nie sú naše
pozemky.
Uznesenie č. 54/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení obce Huty č.
3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Huty s nasledovnou úpravou v čl. 4 bod 1
Obec vymedzuje nasledovné miesta , kde je voľný pohyb psa zakázaný :
a) priestor pri budove Kultúrneho domu – parcela č. E-KN 1564/1
b) miestne komunikácie
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 13./ Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty
a Pozemkovým spoločenstvom urbariátu Huty – schválenie zmluvných podmienok.
Starosta informoval, že sa opravil zákon č. 40/1964 Z.b. občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov v zmluve o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty
a Pozemkovým spoločenstvom urbariátu Huty.
Uznesenie č. 55/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmluvné podmienky v zmluve o výpožičke
nebytového priestoru uzatvorenú podľa zákona č. 40/1964 Z. b. občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov s nasledovnou úpravou v čl. 5 odst. 2 : Práva a povinnosti
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne platnými a záväznými právnymi
predpismi.
K bodu 13/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna
Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

Odchádza poslanec p. Miroslav Butora o 23:47 hod.
K bodu 14. / Riešenie plánu hrobových miest.
Starosta informoval, že sa schvaľovalo VZN o prevádzkovaní pohrebísk v obci Huty
a nemohol sa urobiť plán hrobových miest, nakoľko bolo veľa snehu a písali sme p.
prokurátorovi, že ho schválime a vyhotovíme. Starosta navrhol, aby sa oslovili firmy k plánu
hrobových miest. Poslanci navrhli, aby starosta oslovil firmy na predloženie cenových ponúk
k plánu hrobových miest.
Uznesenie č. 56/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi osloviť firmy a predložiť cenové
ponuky k plánu hrobových miest na budúcom Obecnom zastupiteľstve.
K bodu 14/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 15./ Plánované akcie obce: Deň detí, Svätojánske ohne.
Starosta oboznámil, že sú naplánované dve akcie : Deň detí a Svätojánske ohne.
 Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : navrhuje 7,- € baličky bez akcie na deň detí a zo
Svätojánskymi ohňami nesúhlasí.
 Vyjadrenie poslankyne p. Anny Kučerovej : súhlasí s akciou na deň detí a aj s balíčkom
a zo Svätojánskymi ohňami súhlasí.
 Vyjadrenie poslanca p. Františka Kysela : súhlasí s balíčkom na deň detí za 10,- € a zo
Svätojánskymi ohňami nesúhlasí.
 Vyjadrenie poslanca p. Ing. Lukáša Sivku : súhlasí s balíčkami na deň detí za 10,- € bez
akcie a zo Svätojánskymi ohňami súhlasí.
Uznesenie č. 57/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie finančných prostriedkov na kúpu balíčkov
na deň detí v hodnote 10,- €
10

K bodu 15/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
0
1

p. Miroslav Butora

Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s konaním akcie Svätojánske slávnosti s podporou
finančných prostriedkov Obce Huty vo výške 200,- €
K bodu 15/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová

2

p. František Kysel, p. Jozef Kyseľ

0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 16./ Upozornenie prokurátora na nesprávny postup v súvislosti s prenechaním
majetku obce do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytový priestor –
dreváreň.
Starosta informoval OZ, že sme dostali upozornenie prokurátora na nesprávny postup
v súvislosti s prenechaním majetku obce do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
nebytový priestor – dreváreň.
Uznesenie č. 58/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách ruší uznesenia č 11/2/2017 a 39/4/2017.
K bodu 16/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
0
1

p. Miroslav Butora

Uznesenie č. 59/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c.) Zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obci, zámer prenajať nehnuteľný majetok – dreváreň o výmere 9 m2 parcela č.
KN-C 351/2, v k. ú. Huty z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Jozefovi Kyseľovi
11

s manželkou p. Zuzanou Kyseľovou, bytom Huty 86 za cenu 1,40 € mesačne a na dobu
neurčitú.
Za prípad hodný osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje, že
nehnuteľnosť – dreváreň sa nachádza v blízkosti bytového domu súp. č. 86 a tento nebytový
priestor slúžil aj v minulosti na uskladnenie dreva p. Jozefa Kyseľa a manželky p. Zuzany
Kyseľovej.
K bodu 16/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
1

p. Jozef Kyseľ

1

p. Miroslav Butora

Odchádza poslanec p. Ing. Lukáš Sivko o 0:43 hod.
K bodu 17./ Uznesenie OR PZ vo veci krádeže kosačiek
Starosta obce p. Juraj Staš informoval, že prišlo uznesenie, že sa prerušuje trestné stíhanie vo
veci krádeže kosačiek.
Uznesenie : 60/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie uznesenie Okresného riaditeľstva
Policajného zboru ČVS: ORP-28/2-VYS-LM-2017.
K bodu 18./ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od p. Borsíka, p.č. E KN 7595,
v k.ú. Huty
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ o žiadosťi od p. Borsíka na odkúpenie obecného
pozemku p.č. E KN 7595, v k.ú. Huty.
Poslanci nesúhlasia s odpredajom obecného pozemku p. č. E KN 7595 v k. ú. Huty p.
Borsíkovi
Uznesenie č. 61/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku p. č. E KN 7595
v k. ú. Huty p. Borsíkovi.
K bodu 18/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
2

p. Miroslav Butora, p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 19./ Návrh na prejednanie obecného pozemku pri Dolinke, ktorý je podaný na
Okresnom súde Liptovský Mikuláš
Poslanec p. Jozef Kyseľ dal návrh na prejednanie obecného pozemku pri Dolinke, ktorý je
podaný na Okresnom súde Liptovský Mikuláš.
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Poslanci navrhli, aby na OZ bol prizvaný p. JUDr. Janči a oslovila sa p. JUDr. Zuzana
Medvecká, advokátska kancelária, Garbiarska 695, Liptovský Mikuláš, ohľadom riešenia
súdneho sporu, ktorý je na Okresnom súde Liptovský Mikuláš č. 10C/268/2014.
Uznesenie č. 62/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje, aby bol prizvaný p. JUDr. Janči na Obecné
zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 23.06. 2017.
K bodu 19/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
2

p. Miroslav Butora, p. Ing. Lukáš Sivko

Uznesenie č. 63/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby bola oslovená p. JUDr. Zuzana Medvecká,
advokátska kancelária, Garbiarska 695, Liptovský Mikuláš, ohľadom riešenia súdneho sporu,
ktorý je na Okresnom súde Liptovský Mikuláš č. 10C/268/2014.
K bodu 19/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
2

p. Miroslav Butora, p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 20./ Návrh na prejednanie bývalého školského vodovodu
Poslanec p. Jozef Kyseľ dal návrh na prejednanie bývalého školského vodovodu a opýtal sa
čo je nové o vodovode.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal list zo Žilinského samosprávneho kraja, odboru správy
majetku, ktorý prišiel na OÚ Huty dňa 24.4.2017, Žiadosť o darovanie spoluvlastníckeho
podielu vodnej satvby – Huty – Intenzifikácia vodného zdroja a rekonštrukcia prívodného
potrubia – rezervoáru a záchytu prameňa pre obec – odpoveď.
K bodu 21./ Návrh na prejednanie finančných prostriedkov, ktoré starosta používa bez
súhlasu OZ a spravovanie majetku obce
Poslanec p. Jozef Kyseľ dal návrh na prejednanie finančných prostriedkov, ktoré starosta
používa bez súhlasu OZ a spravovanie majetku obce.
Poslanci navrhli, aby starosta obce nespravoval majetok obce sám bez súhlasu OZ.

13

Uznesenie č. 64/5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje, aby starosta obce nespravoval majetok obce sám
bez súhlasu Obecného zastupiteľstva.
K bodu 21/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
2

p. Miroslav Butora, p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 22./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 01:55 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Ing. Lukáš Sivko – poslanec ..................................................................................
podpísaná
Jozef Kyseľ – poslanec ...........................................................................................

podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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