Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 3. marca 2019
1/2019

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. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2017
5. Návrh na schválenie audítorských služieb na roky 2018-2019
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/ 2019
7. Internetová stránka.
8. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Huty.
10. Zmeny a doplnky územného plánu.
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
12. Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu zmeny zákona.
13. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
14. Informácia o vyradení majetku obce z evidencie.
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. 1/2019.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 5 poslanci : Dominik Ťapaják, Miroslav Ťapaják , Andrej Ťapaják, Pavol Sálus, Alojz
Gromský
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 : Alojza Gromského a Pavla Sálusa
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Alojza Gromského
a Pavla Sálusa
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia
Uznesenie č. 1/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program podľa predloženého návrhu.
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2017
5. Návrh na schválenie audítorských služieb na roky 2018-2019
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/ 2019
7. Internetová stránka.
8. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Huty.
10. Zmeny a doplnky územného plánu.
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
12. Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu zmeny zákona.
13. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
14. Informácia o vyradení majetku obce z evidencie.
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
16. Záver.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
5

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

0
0
0

Starosta obce p. Juraj Staš vypustil bod 5 z predloženého návrhu programu.
 zmena návrhu programu :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2017
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/ 2019
6. Internetová stránka.
7. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Huty.
9. Zmeny a doplnky územného plánu.
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
11. Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu zmeny zákona.
12. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Informácia o vyradení majetku obce z evidencie.
14. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
15. Záver.
Uznesenie : 2/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmenu návrhu programu podľa predloženého
návrhu.
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2017
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/ 2019
6. Internetová stránka.
7. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Huty.
9. Zmeny a doplnky územného plánu.
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10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
11. Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu zmeny zákona.
12. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Informácia o vyradení majetku obce z evidencie.
14. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
15. Záver.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 40/12/2018 – 61/12/2018 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 9/2018, konaného dňa 9.12.2018.
o uznesenie č. 40/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 41/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 42/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 43/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 44/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 45/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 46/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 47/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 48/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 49/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 50/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 51/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 52/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 53/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 54/12/2018 – v plnení
o uznesenie č. 55/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 56/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 57/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 58/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 59/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 60/12/2018 – splnené
o uznesenie č. 61/12/2018 – splnené
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K bodu 4./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k
31.12.2017
Starosta informoval poslancov o správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Huty k 31.12.2017
Uznesenie 3/3/2019
Obecné zastupiteľtvo v Hutách berie na vedomie správa nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2017.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 2
K bodu 5./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2019.
Uznesenie č. 4/3/2019
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. 1/2019.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Uznesenie č. 5/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
schvaľuje zmenu použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu
akciu, KD v Hutách – prístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú zbrojnicu na kapitálové
výdavky vo výške 6 000,00 €
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K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Uznesenie č. 6/3/2019
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 použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu
spôsobenú mimoriadnou okolnosťou – povinnosťou obce zriadiť si vlastné webové sídlo
vyplývajúcou z novely zákona o obecnom zriadení, kde dokumenty povinne zverejňované sa
musia zverejňovať na webovom sídle obce, nie len na úradnej tabuli na bežné výdavky vo
výške 1 230,00 €.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 3
K bodu 6./ Internetová stránka.
Starosta obce informoval poslancov , že z dôvodu povinnosti obce zriadiť si vlastné webové
sídlo vyplývajúcej z novely zákona o obecnom zriadení kde dokumenty povinne zverejňované
sa musia zverejňovať na webovom sídle obce, nie len na úradnej tabuli.
Starosta obce informoval poslancov s cenovou ponukou od spoločnosti Galileo Corporation
s.r.o. zo dňa 1.2.2019 vo výške 1 230,00 €.
Uznesenie č. 7/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje aby výrobu internetovej stránky obce Huty
vykonala na základe cenovej ponuky zo dňa 1.2.2019 spoločnosť Galileo Corporation s.r.o.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 4
K bodu 7./ Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP. na hasičskú zbrojnicu
Starosta obce informoval poslancov so začatím prác na KD - prístavba a stavebné úpravy
I.PP. na hasičskú zbrojnicu a výberom firmy Grif plus s.r.o., ktorá bude vykonávať určené
stavebné práce podľa prerokovaného výkazu výmer v sume 36 000,00 € bez DPH.
Uznesenie č. 8/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí so začatím prác na KD - prístavba a stavebné úpravy
I.PP. na hasičskú zbrojnicu a výberom firmy Grif plus s.r.o., ktorá bude vykonávať určené
stavebné práce podľa prerokovaného výkazu výmer v sume 36 000,00 € bez DPH.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

K bodu 8./ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Huty.
Starosta obce informoval poslancov, že v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Huty sa v časti VIII. Čl. 23 vypúšťa bod 3 a ostatné ostáva nezmenené.
Uznesenie č. 9/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obce Huty. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Dňom ich účinnosti zaniká účinnosť Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Huty, na ktorých sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hutách, dňa 06.10.2017, č. uznesenia
91/10/2017.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 5
K bodu 9./ Zmeny a doplnky územného plánu.
Poslnci súhlasili so začatím prác na zmenách a doplnkoch územného plánu.
Uznesenie č. 10/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí so začatím prác na zmenách a doplnkoch územného
plánu obce Huty, s tým že žiadatelia budú znášať úplnú úhradu nákladou za obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

K bodu 10./ 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. 11/3/2019
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 26.05.2019 2019.
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 118,- EUR v zmysle § 18c ods. 1 písm. a)
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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b)Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Hutách, Huty 84, 027 32
pošta Zuberec do 12.05.2019. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

K bodu 11./ Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu zmeny zákona.
Starosta obce oboznámil poslancov, že z dôvodu zmeny zákona sa menia Zásady
odmeňovania poslancov a to článok 3 odmeňovanie zástupcu starostu a ostané ostáva
nezmenené.
Starosta prečítal zmenu článku 3 :
1./ Odmenu zástupcovi starostu v zmysle zákona 5/2019 Z. z. , ktorým sa novelizuje zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.2.2019 určuje starosta podľa rozsahu
a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.
Maximálna výška mesačnej odmeny určenej starostom môže byť najviac vo výške 70%
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Za obdobie
mesiaca január 2019 je odmena zástupcovi starostu vyplatená podľa platných Zásad
odmeňovania poslancov do 28.2.2019.
2./ Zástupcovi starostu okrem odmeny určenej starostom podľa bodu 1 tohto článku patrí aj
odmena podľa čl. 2 týchto zásad.
3./ Odmenu zástupcu starostu určenú podľa ods. .1. tohto článku je obec povinná zverejniť na
webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia starostom.
Uznesenie č. 12/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Hutách v zmysle s § 11 ods. 4, písm. k. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Hutách a zároveň dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov
strácajú účinnosť Zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené OZ v Hutách dňa
09.12.2018.
K bodu 11/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu

9

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 6
K bodu 12./ Interpelácie poslancov.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 13./ Informácia o vyradení majetku obce z evidencie.
Zamestnankyňa obce informovala poslancov o vyradení majetku obce z evidencie pri
inventarizácií k 31.12. 2018 a to nasledovne :
DDHM vo výške 550,00 € a HDM vo výške 11 958,56 € podľa predloženého zoznamu.





1. DDHM3 – sieťová karta vo výške 550,00 €
2. HDM7 – počítač vo výške 1 628,93 €
3. HDM9 – počítač vo výške 1 725,09 €
4. DDM13 – rozhlasová ústredňa vo výške 8 604,54 €
Spolu za vyradenie celk. cena 12 508,56 €

Uznesenie č. 13/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie vyradenie majetku obce z evidencie pri
inventarizácií k 31.12.2018 a to nasledovne :
DDHM vo výške 550,00 € a HDM vo výške 11 958,56 € podľa predloženého zoznamu.
K bodu 13/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Príloha č. 7
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K bodu 14./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 15./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2019, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.

podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Alojz Gromský – poslanec ....................................................................................
podpísaná
Pavol Sálus – poslanec .......................................................................................

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