Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 04. mája 2018
4/2018

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
Riešenie výberu zhotoviteľov na stavbu: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- riešenie dohody medzi Obcou Huty a Jozefom Badánikom - BADAS
- návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v spore o určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam sp. zn. 10C/268/2014 - 346
Deň detí, deň matiek, svätojánske slávnosti.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
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12. Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
13. Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
14. Revízia elektrických zariadení.
15. Interpelácie poslancov.
16. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
17. Záver.
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2018.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 3, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 3 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
Neprítomní 2 poslanci : p. Miroslav Butora, p. František Kysel
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. Jozefa Kyseľa a p. Annu Kučerovú
p. Jozef Kyseľ odmietol byť overovateľom zápisnice.
· Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : poslanec Jozef Kyseľ odmieta poverenie
starostu obce byť overovateľom na zasadnutí OZ č. 4/2018 s odôvodnením, že
zápisnice z obecných zastupiteľstiev sú predkladané overovateľom na podpísanie
niekedy až od 8 mesiaca po uskutočnení OZ.
Za overovateľa bol určený p. Ing. Lukáš Sivko.
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. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
5. Riešenie výberu zhotoviteľov na stavbu: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
6. Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
7. Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
8. Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- riešenie dohody medzi Obcou Huty a Jozefom Badánikom - BADAS
- návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v spore o určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam sp. zn. 10C/268/2014 - 346
Deň detí, deň matiek, svätojánske slávnosti.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
Revízia elektrických zariadení.
Interpelácie poslancov.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.

Uznesenie č. 16/5/2018
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:
Neprítomní:
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p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
0
2

p. Miroslav Butora, p. František Kyseľ

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval, že OZ č. 3/2018, konané dňa 06.04.2018 nebolo
uznášania schopné.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 8/3/2018 – 15/3/2018 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 2/2018, konaného dňa 10.03.2018.
- uznesenie č. 8/3/2018 – splnené
- uznesenie č. 9/3/2018 – nepodpísané
- uznesenie č. 10/3/2018 – v plnení
- uznesenie č. 11/3/2018 – v plnení
- uznesenie č. 12/3/2018 – nepodpísané
- uznesenie č. 13/3/2018 – splnené
- uznesenie č. 14/3/2018 – splnené
- uznesenie č. 15/3/2018 – splnené
K bodu 4./ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
Vyjadrenie poslancov OZ k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhuje v príjmovej časti rozdeliť na podpoložky transféry zo ŠR
ako je napr matrika, ÚPsVR, DPO – SR.
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Ø Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : poslanec Jozef Kyseľ nesúhlasí , aby pri
výdavkoch pri položke tarifný plat, osobný plat boli presunuté finančné prostriedky,
ktoré sú určené na plat hlavného kontrolóra obce na všeobecný materiál.
Ø Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : poslanec Jozef Kyseľ navrhuje doplniť do
výdavkov pri rozpočtovej klasifikácií ochrana pred požiarmi doplniť podpoložku
dotáciu zo ŠR DPO – SR. Poslanec Jozef Kyseľ navrhuje podpoložku rozdeliť údržba
budov alebo objektov ich častí na podpoložku – údržba MK v zimnom období 1 500,€ a na podpoložku údržba a oprava MK 1 300,- €. Poslanec Jozef Kyseľ nesúhlasí, aby
boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu na KD v Hutách – prístavba
a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú zbrojnicu vo výške 5 000,- €, s tým, že pri
schvaľovaní finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu starosta obce
a niektorí členovia DHZ obce informovali poslancov OZ, že na prístavbu a stavebné
úpravy na Hasičskú zbrojnicu bude postačujúca dotácia, ktorá sa poskytuje zo ŠR a to
v sume 30 000,-€. Poslanec Jozef Kyseľ navrhuje do rozpočtu obce do výdavkovej
častí doplniť z RF 7 000,- € na bývalý školský vodovod na projektovú dokumentáciu
a vysporiadanie pozemkov.
Ø Vyjadrenie starostu : navrhovaný rozpočet bol pripravený na základe pripomienok
poslancov. Poslanci majú právo upravovať rozpočet a schvaľovať zmeny rozpočtu na
každom zastupiteľstve. Ďalej uvádza, že koná na základe uznesení zo zastupiteľstiev
v ktorých schválili, že sa uskutoční stavba : KD – prístavba a stavebné úpravy I. PP na
Hasičskú zbrojnicu.
Uznesenie č. 17/5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2018.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1
2
2

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

Rozpočet obce Huty na rok 2018 nebol schválený.
K bodu 5./ Riešenie výberu zhotoviteľov na stavbu: Kultúrny dom – prístavba
a stavebné úpravy I.PP na hasičskú zbrojnicu.
Starosta obce vyzýva poslancov, aby do 10 dní doručili na OÚ návrh ktoré firmy sa oslovia
k výberovému konaniu na stavbu KD – prístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú
zbrojnicu.
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Starosta ukončil OZ z dôvodu nedodržiavania Rokovacieho poriadku o 19.20 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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