Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 3. decembra 2019
7/2019

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. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2020 a na roky 2021-2022
6. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
8. Zmeny a doplnky územného plánu
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
10 . Riešenie vodovodnej sústavy stred
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty
12. Ocenenie novozisteného majetku
13. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ
16. Záver
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2019.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : Alojz Gromský, Pavol Sálus, Dominik Ťapaják, Miroslav Ťapaják
Neprítomný 1 poslanec : Andrej Ťapaják
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : Marcelu Prebojovú
Za overovateľov určujem : Miroslava Ťapajáka, Dominika Ťapajáka
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Miroslava Ťapajáka
a Dominika Ťapajáka
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia a doplnil bod do programu:
 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku.
Uznesenie č. 39/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje
a.) návrh programu obecného zastupiteľstva č. 7/2019, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Huty od 30.11. 2019 do 03.12.2019
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2020 a na roky 2021-2022
6. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
8. Zmeny a doplnky územného plánu
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
10 . Riešenie vodovodnej sústavy stred
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty
12. Ocenenie novozisteného majetku
13. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ
16. Záver
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b.) Zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 7/2019 s doplnením bodu č. 13
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného
poriadku.
c.) Doplnený a upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 7/2019 s doplnením
bodu č. 13 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku s tým , že poradové číslo nasledujúcich bodov sa posúva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2020 a na roky 2021-2022
6. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
8. Zmeny a doplnky územného plánu
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
10 . Riešenie vodovodnej sústavy stred
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty
12. Ocenenie novozisteného majetku
13. Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného
poriadku
14. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
15. Diskusia
16. Schválenie uznesení z rokovania OZ
17. Záver
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Pavol Sálus,
Alojz Gromský
Andrej Ťapaják
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K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 33/9/2019 do 38/9/2019 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 5/2019, konaného dňa 08.09.2019.
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 33/9/2019 - splnené
uznesenie č. 34/9/2019 - splnené
uznesenie č. 35/9/2019 - v plnení
uznesenie č. 36/9/2019 - splnené
uznesenie č. 37/9/2019 - v plnení
uznesenie č. 38/9/2019 - splnené

K bodu 4./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 8/2019 a 9/2019
Uznesenie č. 40/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019
a č. 9/2019
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 5./ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2020 a na roky 2021-2022
Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce Huty na rok 2020 a na roky 2021-2022
Uznesenie č. 41/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2020.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
0
0
1

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

0

Uznesenie č. 42/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu, prípravná a projektová dokumentácia na Miestnu
komunikáciu ku Mišíkovcom na kapitálové výdavky vo výške 1 400,00 €.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Uznesenie č. 43/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie rozpočet obce Huty na roky 2021-2022.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 6./ Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poslancom OZ bol predložený Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
 Pripomienka p. Alojza Kyseľa : Ja ako ŤZP so sprievodcom som navrhol poslancom,
aby som mohol si zakúpiť len 2 žetóny, lebo ostatné nevyužijem, takže ma okradnú
o 5 €.
Uznesenie č. 44/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Uznesenie č. 45/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. uznáša sa na VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
4
Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Pavol Sálus,
Za:
Alojz Gromský
0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Andrej Ťapaják
Neprítomný:
0
Nehlasovali:
K bodu 7./ Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Poslancom OZ bol predložený Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Uznesenie č. 46/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Uznesenie č. 47/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. uznáša sa na VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 8./ Zmeny a doplnky územného plánu
Poslanci boli oboznámení so zapracovaním pozemkov do zmien a doplnok územného plánu č.
2.
Uznesenie č. 48/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zapracovanie týchto pozemkov do zmien a
doplnkov územného plánu č. 2 na uvedených pozemkoch budú nové rekreačné plochy :
C-KN č. 462/1, 3580/1, 457, 459, 2006/3, 1887/2, 2914, 754, 755
E-KN č. 4758,4872, 4858, 7550, 7551,4295/2, 4325, 4326, 5511, 5513, 5515, 4892, 4893,
4894, 4898, 4899, 4900, 4901, 2861, 2862, 4295/1, 4297/2, 4304, 4306, 4185, 4184,4179,
4180, 4186, 4187, 5250 v k. ú. Huty na základe žiadostí.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 9./ Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil poslancov OZ zo žiadosťou o odkúpenie pozemku od p.
Jozefa Janduru.
Uznesenie č. 49/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách p o ž a d u j e zameranie uvedeného pozemku parcela č.
7621 v k. ú. Huty geometrickým plánom, tak aby v ňom boli vyznačené hranice pozemkov,
prípadne aj oplotenia.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Pavol Sálus,
Alojz Gromský
Andrej Ťapaják
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K bodu 10./ Riešenie vodovodnej sústavy stred
Starosta informoval prítomných o tom, že na uskutočnenom stretnutí vlastníkov pripojených
na vodovodnú sústavu stred sa dohodli na dobrovoľnom príspevku vo výške 30,- € na
domácnosť ročne, ktorý bude vedený na samotnom bankovom účte.
K bodu 11./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty
Starostu obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 50/12/2019
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 20.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
určuje
dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra obce Huty na 4 hodiny týždenne, pri
pracovnom úväzku 0,1067.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
stanovuje
a) Mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške 125,- 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 05.01.2020. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 11/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 12./ Ocenenie novozisteného majetku
Starosta obce p. Juraj Staš predložil poslancom návrh na ocenenie novozisteného majetku
reálnou hodnotou a to nasledovne:

1. Rozostavaná stavba - vodovodná sústava stred ( vodojem obce Huty ) vo výške
3 000,00 €

2. Stavba – miestna komunikácia : -ku Kubekovcom ( u Kujanov ) vo výške 5 000,00 €
Stavba – miestna komunikácia : -ku Jurišovcom ( u Grešov ) vo výške 3 000,00 €
Stavba – miestna komunikácia : - ku Tomagovcom ( u Juhanov ) vo výške 5 000,00 €

3. Autobusová zástavka : - u Mišíčkov vo výške 500,00 €
- u Kujanov vo výške 500,00 €
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- pod Skleným vŕškom vo výške 500,00 €
- pri kostole vo výške 500,00 €
- pri Dolinke vo výške 500,00 €
- pri rázcestí na Malé Borové vo výške 500,00 €
- pri Kvačianskej doline vo výške 500,00 €
4. Rotavátor vo výške 300,00 €

Uznesenie č. 51/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách podľa § 11, odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
schvaľuje ocenenie novozisteného majetku reálnou hodnotou k zaradeniu do majetku obce a
a to nasledovne :







1. Rozostavaná stavba - vodovodná sústava stred ( vodojem obce Huty ) vo výške
3 000,00 €
2. Stavba – miestna komunikácia : -ku Kubekovcom ( u Kujanov ) vo výške 5 000,00 €
Stavba – miestna komunikácia : -ku Jurišovcom ( u Grešov ) vo výške 3 000,00 €
Stavba – miestna komunikácia : - ku Tomagovcom ( u Juhanov ) vo výške 5 000,00 €
3. Autobusová zástavka : - u Mišíčkov vo výške 500,00 €
- u Kujanov vo výške 500,00 €
- pod Skleným vŕškom vo výške 500,00 €
- pri kostole vo výške 500,00 €
- pri Dolinke vo výške 500,00 €
- pri rázcestí na Malé Borové vo výške 500,00 €
- pri Kvačianskej doline vo výške 500,00 €
4. Rotavátor vo výške 300,00 €

K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 13./ Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil poslancov so Zmluvou o zriadení Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku.
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Uznesenie č. 52/12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje predložený návrh Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, s tým že v článku 8, bod 9
bude nasledovné znenie :
v prípade nedodržania dohodnutej lehoty podľa bodu 8 sa dojednáva poplatok z omeškania vo
výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
K bodu 13/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 14./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 15./ Diskusia
 Pripomienka p. Alojza Kyseľa: navrhuje poslancom, aby vysypali štrk ku kostole, aby
sa mohla posypať obecná cesta.
 Pripomienka p. starostu : starosta informoval prítomných o tom, že p. Gregor odkopal
z brehu vedľa obecného úradu a môže sa stat že voda v potrubí môže zamrznúť.
 Pripomienka p. Jaroslava Gregora : p. Gregor to robil so súhlasom vlastníka pozemku.
 Pripomienka p. Alojza Kyseľa : odhŕňanie cesty obecnej a verejnoprospešnej cesty
okolo kostola ako sa bude vykonávať ?
K bodu 16./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 17./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2019, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 13.53 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .............................................................
podpísaná
Overovatelia : Miroslav Ťapaják – poslanec ............................................................................
podpísaná
Dominik Ťapaják – poslanec .............................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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