Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 10. marca 2018
2/2018

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. Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- Informácia o súdnom pojednávaní vo veci žalobcu Obec Huty, proti žalovanému Jozef
Badánik – BADAS v spore o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu na deň
14.03.2018 o 9:30 hod.
- Návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
5.
- protest prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
– návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
7. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
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9. Rokovanie o súdnom spore č. 10C/268/2014 – pozemok pri dolinke.
10. Žiadosti o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
11. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
12. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
13. Návrh na schválenie položenia zámkovej dlažby pri obecnom úrade v Hutách.
14. Interpelácie poslancov.
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
16. Záver
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2018.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak 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. Annu Kučerovú a p. Ing. Lukáša Sivku
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Annu Kučerovú a p.
Ing. Lukáša Sivku
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil 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. Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- Informácia o súdnom pojednávaní vo veci žalobcu Obec Huty, proti žalovanému Jozef
Badánik – BADAS v spore o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu na deň
14.03.2018 o 9:30 hod.
- Návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
5.
- protest prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
– návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
7. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
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8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
9. Rokovanie o súdnom spore č. 10C/268/2014 – pozemok pri dolinke.
10. Žiadosti o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
11. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
12. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
13. Návrh na schválenie položenia zámkovej dlažby pri obecnom úrade v Hutách.
14. Interpelácie poslancov.
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
16. Záver
Poslanec p. Jozef Kyseľ doplnil bod do programu :
 Schválenie uznesení, ktoré starosta nepodpísal na OZ č. 1/2018
Starosta obce p. Juraj Staš predložil upravený návrh programu na schválenie:
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 nepodpísal na OZ č. 1/2018
5. Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- Informácia o súdnom pojednávaní vo veci žalobcu Obec Huty, proti žalovanému Jozef
Badánik – BADAS v spore o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu na deň
14.03.2018 o 9:30 hod.
- Návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
6.
- protest prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
– návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
8. Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Rokovanie o súdnom spore č. 10C/268/2014 – pozemok pri dolinke.
11. Žiadosti o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
12. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
13. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
14. Návrh na schválenie položenia zámkovej dlažby pri obecnom úrade v Hutách.
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15.
16.
17.

Interpelácie poslancov.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver

Uznesenie č. 8/3/2018
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:
Neprítomný:

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. 1/1/2018 – 7/1/2018 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 1/2018, konaného dňa 26.01.2018.
- uznesenie č. 1/1/2018 – podpísané
- uznesenie č. 2/1/2018 – podpísané
- uznesenie č. 3/1/2018 – nepodpísané
 Vyjadrenie starostu : starosta má záujem riešiť zrušenie vecného bremena p.
Lagovskej na parcelách čl. C-KN 5779/3 a 5779/4 v k.ú. Huty za pomoci právnej
služby. Poslanci odmietajú právnu pomoc na účel zrušenia vecného bremena p.
Lagovskej na parcelách č. C-KN 5779/3 a 5779/4 v k.ú. Huty.
 Vyjadrenie poslanca p. Františka Kysela : starosta klame. Poslanci žiadajú, aby bolo
prešetrené uznesenie podané na prokuratúru podľa jeho platnosti.
 Vyjadrenie poslanca p. Miroslava Butoru : poslanci vetovali uznesenie č 88/10/2017
na OZ č. 9/2017 a starosta dodnes nesplnil uznesenie, ktoré bolo vetované.
 Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : súhlasím s vyjadrením poslanca p. Miroslava
Butoru.
- uznesenie č. 4/1/2018 – nepodpísané
- uznesenie č. 5/1/2018 – nepodpísané
- uznesenie č. 6/1/2018 – podpísané – splnené
- uznesenie č. 7/1/2018 - nepodpísané
K bodu 4./ Schválenie uznesení, ktoré starosta nepodpísal na OZ č. 1/2018
Schválenie uznesení, ktoré starosta nepodpísal na OZ č. 1/2018.
Poslanec p. Jozef Kyseľ žiada, aby boli znova tieto uznesenia odhlasované :
- uznesenie č. 2/1/2018
- uznesenie č. 4/1/2018
- uznesenie č. 5/1/2018

4

Uznesenie č. 9/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje uznesenie č. 2/1/2018, uznesenie č. 4/1/2018,
uznesenie č. 5/1/2018, ktoré nepodpísal starosta obce na obecnom zastupiteľstve č. 1/2018.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
0
0

K bodu 5./ Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- Informácia o súdnom pojednávaní vo veci žalobcu Obec Huty, proti žalovanému Jozef
Badánik – BADAS v spore o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu na deň
14.03.2018 o 9:30 hod.
- Návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
Starosta obce p. Juraj Staš informoval o súdnom pojednávaní vo veci žalobcu Obec Huty,
proti žalovanému Jozef Badánik – BADAS v spore o určenie absolútnej neplatnosti
právneho úkonu na deň 14.03.2018 o 9:30 hod.




Vyjadrenie starostu : na uvedenú žalobu obce Huty proti žalovanému Jozefovi
Badánikovi – Badas v spore o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu na
výzvu starostu sa p. poslanec Jozef Kyseľ vyjadril, že tento súdny spor je starostov
a nech si ho rieši sám a bude požadovať, aby všetky trovy znášal starosta, nakoľko
nebolo odsúhlasené podanie žaloby poslancami OZ.
Vyjadrenie poslancov OZ : k podanej žalobe, ktorú starosta obce podal na p. Jozefa
Badánika – Badas na Okresný súd Liptovský Mikuláš v súdnom spore, ktorý je
vedený pod sp. zn. 9Cb/34/2017. Poslanci OZ žiadajú starostu obce, aby do
najbližšieho OZ predložil poslancom nasledovné uznesenia :
1.) uznesenie, kde poslanci OZ schválili podanie žaloby na p. Jozefa Badánika –
Badas na Okresný súd Lipt. Mikuláš v súdnom spore o určenie absolútnej
neplatnosti právneho úkonu.
2.) uznesenie z OZ, kde poslanci OZ povereli starostu obce, aby podal žalobu na
Okresný súd Lipt. Mikuláš na p. Jozefa Badánika – Badas o určenie absolútnej
neplatnosti právneho úkonu.
3.) uznesenie z OZ, kde poslanci OZ schválili, aby obec Huty zastupovala p.
advokátka JUDr. Medvecká na Okresnom súde v Lipt. Mikuláši v súdnom spore
pod sp. zn. č. 9Cb/34/2017 o určenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu.
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OZ žiada starostu, aby predložil list, ktorý poslal na OÚ Huty p. Jozef Badánik – Badas
s vyjadrením , že p. Badánik nesúhlasí s dohodou o urovnaní kúpnej zmluvy z roku 2007.
Všetci poslanci súhlasia s uvedeným vyjadrením.
 Vyjadrenie starostu : na základe výzvy starostu k súdnemu pojednávaniu, ktoré bude
14.03. 2018 sa prítomní vyjadrili nasledovne:
v roku 2007 pri schvaľovaní prevádzkovania vodovodu na verejnom zhromaždení
bolo prítomných cca 60 ľudí. Údajne pán Cyril Urban má vyhotovené svoje poznámky
z tohto zhromaždenia obyvateľov. Ďalej uviedol p. Jozef Kyseľ že v rokoch 2013 a
2014 na podnet občanov sa zvolali zhromaždenia ľudí pripojených na vodovod,
nakoľko sa zistilo, že voda je predaná a vyzývali poslancov ako aj bývalého starostu p.
Badlíka Milana , aby kúpnu zmluvu medzi obcou Huty a Jozefom Badánikom – Badas
zrušili. Ďalej sa vyjadrili poslanci p. Jozef Kyseľ a p. František Kysel prečo nebol
predvolaný ako svedok aj hlavný kontrolór obce JUDr. Karok Burian.
Uznesenie č.10/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s dohodou medzi obcou Huty a Jozefom Badánikom
– Badas, s tým že predmet Kúpnej zmluvy rekonštrukcia prívodného potrubia Školy v prírode
uzatvorenej dňa 28.02.2007 je v plnom rozsahu vo výlučnom vlastníctve obce Huty, s tým že
uzatvorením dohody sú všetky záväzky medzi zmluvnými stranami vysporiadané a nebudú si
voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy zo dňa 28.02.2007.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
0
0

Starosta rozdal poslancom OZ list zo Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol doručený na
OÚ Huty dňa 08.03.2018.
Starosta informoval, že boli na Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku ŽSK zaslané
3 listy.
Uznesenie č. 11/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie
k vybudovaniu nového rezerváru na vodovodnej sieti bývalého školského vodovodu.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

0
0

6

Zdržal sa:

5

Neprítomný:

0

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

Uznesenie č. 12/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie
k vybudovaniu nového rezerváru na vodovodnej sieti bývalého školského vodovodu až po
skončení súdneho sporu 9Cb/34/2017 a po schválení návrhu rozpočtu na rok 2018.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
0
0

Vyjadrenie starostu : starosta obce upozorňuje poslancov na to, že vybudovanie nového
rezerváru treba riešiť okamžite, nakoľko sa dajú vybrať projektanti, ktorí sa oslovia po
schválení rozpočtu obce na rok 2018. Ďalej ich upozorňuje, že k súhlasu od ŽSK na
vybudovanie nového rezerváru požadujú vypracovanie projektovej dokumentácie.
K bodu 6. /
- protest prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
– návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
- protest prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pod číslom Pd 107/17/5505-3.
Uznesenie č. 13/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách vyhovuje protestu prokurátora pod číslom Pd 107/17/5505-3
v plnom rozsahu.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

0
0
0
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Odchádza poslanec p. František Kysel 17.47 hod.
– návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Poslanci obdržali Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách sa uznáša na VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnými úpravami :






V § 2 odst. 1) písm. a) nemá pre poplatníkov uvedených v § 77 odst. 2 písm. a) zák. č.
582/2004 Z. z. v platnom znení zavedený množstvový zber.
V § 2 odst. 1) písm. b) má pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) c) zák. č.
582/2004 Z. z. zavedený množstvový zber.
V § 2 odst. 2) písm. a) obec ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v
§ 77 ods. 2 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom znení 0,0066 € za osobu
a kalendárny deň.
V § 2 odst. 2) písm. b) obec ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v
§ 77 odst. 2 písm. b) c) zákona č. 582/2004 Z. z. v platom znení 0,018 € za 1 liter
komunálnych odpadov.

K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. František Kysel

K bodu 7./ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až
2020.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až
2020.
Odchádza poslanec p. Miroslav Butora 20.15 hod.
K bodu 8./ Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
 Vyjadrenie starostu : starosta vyzýva poslancov, aby do budúceho zastupiteľstva
vybrali firmy, ktoré sa oslovia k realizácií stavby ,, Kultúrny dom – prístavba
a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.“
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Vyjadrenie p. Alojza Kyseľa : ja som bol osobne na zastupiteľstve, keď požiarnici
povedali p. Juriš, p. Vejčík, p. Čech a ďalší požiarnici, ktorí sa vyjadrili a tvrdili, že
prestavba bude stáť iba 30 000 € na ktorú dostanú dotáciu a ešte že aj s nej
ostane.

K bodu 9./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 14/3/2018
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
27.04. 2018. 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.
b)Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Hutách, Huty 84, 027 32
pošta Zuberec do 12.04. 2018. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

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

0
0
2

p. František Kysel, p. Miroslav Butora

K bodu 10./ Rokovanie o súdnom spore č. 10C/268/2014 – pozemok pri dolinke.
Starosta rozdal poslancom návrh na mimosúdne riešenie veci v právnej veci vedenej na
Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 10C/268/2014.
Starosta obce informoval poslancov o rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp. zn.
10C/268/2014 zo dňa 07.03. 2018 a aj o oznámení o stave veci v právnej veci OSLM sp. zn.
10C/268/2014 a oznámenie o rozsudku spolu so žiadosťou od p. JUDr. Zuzany Medveckej.
Uznesenie č. 15/3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s odvolaním proti rozsudku vedenom na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 10C/268/2014 zo dňa 07.03.2018.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

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

0
0
2

p. František Kysel, p. Miroslav Butora

K bodu 11. / Žiadosti o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
Starosta oboznámil poslancov, že máme tri žiadosti o začlenenie do Územného plánu obce
Huty : od. p. Liškovej, od p. Čiču a od p. Mydliara.
 Vyjadrenie poslanca p. Ing. Lukáša Sivku : na základe hlasovania pri žiadosti p. Butoru
sa zdržiavam hlasovania aj pri týchto žiadostiach.
 Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : som proti.
 Vyjadrenie poslankyne p. Anny Kučerovej : zdržala som sa.
K bodu 12./ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
pre pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
Poslanci obdržali mapy : - cintorín Huty 1
- cintorín Huty 2
a návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská
– cintoríny v obci Huty.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách sa uznáša na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pre pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

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

0
0
2

p. František Kysel, p. Miroslav Butora

K bod 13./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
Starosta informoval poslancov o správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Huty k 31.12.2016.
K bodu 14./ Návrh na schválenie položenia zámkovej dlažby pri obecnom úrade v Hutách.
 Vyjadrenie p. Alojza Kyseľa : je proti lebo to je jeho pozemok.
 Vyjadrenie starostu : na základe rokovania sa poslanci nechcú vyjadrovať k položeniu
zámkovej dlažby pri OÚ
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K bodu 15./ Interpelácie poslancov.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 16./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Uznesenia z rokovania OZ sa schvaľujú postupne pri každom bode.
K bodu 17./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2018, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23.21 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Anna Kučerová – poslankyňa ...............................................................................
podpísaná
Ing. Lukáš Sivko – poslanec .................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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