Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 21. novembra 2017
8/2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0
Návrh programu zasadnutia :
NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Schválenie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 7/2017
5. Prerokovanie majetku obce o ktorom rozhoduje starosta bez súhlasu poslancov OZ
6. Prerokovanie bývalého školského vodovodu :
a) Informovať občanov o platení za vodu p. Badánikovi
b) Preplatenie cestovných náhrad
c) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby
vody
7. Plnenie rozpočtu obce - rok 2017
8. Prerokovanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
9. Schválenie finančných prostriedkov na Mikuláša
10. Schválenie Vianočných poukážok
11. Rôzne
12. Diskusia občanov
13. Záver
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 0, tak toto zasadnutie OZ nie je uznášania schopné.
Dňa 24.10.2017 doručili na Obecný úrad v Hutách poslanci ( Miroslav Butora, Jozef Kyseľ,
František Kysel ) návrh programu OZ, ktoré sa malo konať dňa 27.10.2017 o 17.00 hod. na
Obecnom úrade v Hutách :
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1. Otvorenie zasadnutia
2. a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Prerokovanie bývalého školského vodovodu
5. Prerokovanie verejného osvetlenia v obci
Na základe toho že, starosta obce nezvolal OZ na 27.10.2017, doručili dňa 27.10.2017
poslanci OZ ( Miroslav Butora, Jozef Kyseľ, František Kysel ) žiadosť o zvolanie OZ.
Dňa 13.11. 2017, poslanci OZ ( Jozef Kyseľ, Miroslav Butora, František Kysel ) na Obecný
úrad Huty návrh programu na OZ zvolané v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 a ods. 3 zákona
SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Schválenie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 7/2017
5. Prerokovanie majetku obce o ktorom rozhoduje starosta bez súhlasu poslancov OZ
6. Prerokovanie bývalého školského vodovodu :
a) Informovať občanov o platení za vodu p. Badánikovi
b) Preplatenie cestovných náhrad
c) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby
vody
7. Plnenie rozpočtu obce - rok 2017
8. Prerokovanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
9. Schválenie finančných prostriedkov na Mikuláša
10.Schválenie Vianočných poukážok
11.Rôzne
12.Diskusia občanov
13.Záver
Podľa § 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. ak starosta nezvolá zasadnutie
OZ podľa ods. 1 druhej vety, zasadnutie OZ sa uskutoční 15 pracovný deň od doručenia
žiadosti na jeho konanie.
Návrh programu na OZ, ktoré bolo doručené 13.11.2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce
Huty dňa 17.11. 2017.
Starosta obce Huty prišiel dňa 21.11.2017 o 16.30 hod. na obecný úrad v Hutách, aby
umožnil konanie OZ na základe žiadosti o zvolanie OZ zo dňa 27.10.2017. Na zvolané OZ
poslancami OZ neprišiel žiadny poslanec OZ.
podpísaná
Juraj Staš
starosta
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