Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 15. decembra 2017
10/2017

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. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7. Návrh na zmenu vykurovacieho telesa v budove obecného úradu - návrh na
kúpu nového kotla.
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Zmluva č.273/H/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku doručená od PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch.
11. Diskusia, pripomienky občanov.
12. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 10/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
Neprítomný 1 poslanec : p. Miroslav Butora
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. Annu Kučerovú a p. Jozefa Kyseľa
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Annu Kučerovú a p.
Jozefa Kyseľa
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7. Návrh na zmenu vykurovacieho telesa v budove obecného úradu - návrh na
kúpu nového kotla.
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Zmluva č.273/H/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku doručená od PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch.
11. Diskusia, pripomienky občanov.
12. Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod :
 Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš.
Poslanec p. Jozef Kyseľ doplnil dva body :
 Prerokovanie bývalého školského vodovodu
 Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2018
Starosta obce p. Juraj Staš predložil upravený návrh programu zasadnutia :
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1. Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7. Návrh na zmenu vykurovacieho telesa v budove obecného úradu - návrh na
kúpu nového kotla.
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Zmluva č.273/H/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku doručená od PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch.
11. Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorí je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš.
12. Prerokovanie bývalého školského vodovodu.
13. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2018
14. Diskusia, pripomienky občanov.
15. Záver.
Uznesenie č. 114/12/2017
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:
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p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
Proti:
0
Zdržal sa:
1
p. Miroslav Butora
Neprítomný:
Starosta ukončil OZ z dôvodu nedodržiavania Rokovacieho poriadku o 17:40 hod.
podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Anna Kučerová – poslankyňa ...............................................................................
podpísaná
Jozef Kyseľ – poslanec .........................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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