Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 23. júla 2019
4/2019

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 31.12.2018
5. Riešenie vodovodnej sústavy stred
6. Riešenie komunálneho odpadu v obci Huty
7. Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.04.2019
8. Žiadosť o zníženie dane za komunálny odpad o 50 %
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení z rokovania OZ
13. Záver
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2019.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják, Pavol Sálus, Alojz Gromský
Neprítomný 1 poslanec : Miroslav Ťapaják
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 : Pavol Sálus, Alojz Gromský
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Pavla Sálusa a Alojza
Gromského
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia
Uznesenie č. 26/7/2019
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 31.12.2018
5. Riešenie vodovodnej sústavy stred
6. Riešenie komunálneho odpadu v obci Huty
7. Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.04.2019
8. Žiadosť o zníženie dane za komunálny odpad o 50 %
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení z rokovania OZ
13. Záver
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Alojz Gromský, Pavol Sálus, Dominik Ťapaják, Andrej
Ťapaják
Miroslav Ťapaják
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K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 14/5/2019 do 25/5/2019 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 3/2019, konaného dňa 30.5.2019.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 14/5/2019 - splnené
uznesenie č. 15/5/2019 - splnené
uznesenie č. 16/5/2019 - splnené
uznesenie č. 17/5/2019 - splnené
uznesenie č. 18/5/2019 – v plnení
uznesenie č. 19/5/2019 - splnené
uznesenie č. 20/5/2019 - splnené
uznesenie č. 21/5/2019 - splnené
uznesenie č. 22/5/2019 - splnené
uznesenie č. 23/5/2019 - splnené
uznesenie č. 24/5/2019 – v plnení
uznesenie č. 25/5/2019 – splnené

K bodu 4./ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2018
Starosta informoval poslancov o správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Huty k 31.12.2018
Uznesenie č. 27/7/2019
Obecné zastupiteľtvo v Hutách berie na vedomie správa nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2018.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Príloha č. 2
K bodu 5./ Riešenie vodovodnej sústavy stred
Starosta dal návrh na kúpu chlorátora spolu s montážou na základe cenovej ponuky, zo dňa
23.07.2019 v sume 2 100,00 € s DPH ( 1 750,00 € bez DPH ).
Uznesenie č. 28/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje na základe cenovej ponuky, zo dňa 23.07.2019
kúpu chlorátora spolu s montážou v sume 2 100,00 € s DPH ( 1 750,00 € bez DPH ).
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K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Príloha č. 3
K bodu 6./Riešenie komunálneho odpadu v obci Huty
Poslanci navrhli, aby sa rozdal dotazník občanom na vývoz komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 29/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi, aby rozdal občanom s trvalým
pobytom v obci Huty dotazník v ktorom budú uvedené 2 spôsoby vývozu komunálneho
odpadu :
1) Vývoz komunálneho odpadu formou 1100 litrových nádob ( tak ako doteraz ), výška
poplatku na 1 osobu 15,00 € ročne.
2) Vývoz komunálneho odpadu fotmou 110 litrových nádob ( poplnica ), výška poplatku na 1
osobu 10,00 € ( 4 vývozy ročne formou žetónov ). Občania si musia zabezpečiť kuka nádobu
na vlastné náklady.
Poznámka :
Každý občan musí vybrať jeden s uvedených spôsobov. V prípade iného nápadu môže ho
uviesť v tomto dotazníku.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 7./ Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.04.2019
Poslanci OZ boli starostom obce Huty oboznámení s obsahom výroku rozsudku Okresného
súdu Liptovský Mikuláš sp. zn. 10C/268/2014-346 zo dňa 7.3.2018, rovnako aj s obsahom
odôvodnenia uvedeného rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp. zn. 10C/268/2014346 zo dňa 7.3.2018 zo strany súdu. Ďalej poslanci OZ boli starostom obce Huty oboznámení
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aj s obsahom výroku rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.4.
2019, ako aj s obsahom odôvodnenia uvedeného v rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn.
5Co/25/2019-404 zo dňa 30.4. 2019 zo strany súdu, tiež aj o obsahu poučenia zo strany súdu
uvedeného v rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.4. 2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Huty boli oboznámení aj o tom, že proti rozsudku
Krajského súdu v Žiline sp.zn 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.04.2019, odvolanie prípustné nie
je. Tiež boli poslanci obecného zastupiteľstva Obce Huty oboznámení aj o tom, že proti
rozsudku Krajského súdu v Žiline sp.zn. 5Co/25/2019-404 zo dňa 30.04.2019 je prípustné
dovolanie, ak to zákon pripúšťa, pričom boli oboznámení o tom, kedy je dovolanie prípustné
a proti akému rozhodnutiu, a z akého dôvodu je možné ho podať, ako aj o tom, že dovolanie
sa podáva v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému
subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Rovnako boli poučení poslanci
obecného zastupiteľstva Obce Huty o možnosti ústavnej sťažnosti.
Uznesenie č. 30/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách dáva pokyn starostovi Obce Huty, aby dovolanie voči
rozsudku Krajského súdu v Žiline sp.zn. 5Co/25/2019–404 zo dňa 30.04.2019, ktorým bol
potvrdený rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp.zn. 10C/268/2014-346 zo dňa
07.03.2018, nepodával, rovnako mu dávajú pokyn, aby nepodával ani dovolanie proti
rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp.zn. 10C/268/2014-346 zo dňa 07.03.2018
v spojení s vyššie uvedeným rozsudkom Krajského súdu v Žiline. Ďalej poslanci obecného
zastupiteľstva Obce Huty súčasne dávajú pokyn starostovi obce, aby nepodával ani ústavnú
sťažnosť voči rozsudku Krajského súdu v Žiline sp.zn. 5Co/25/2019–404 zo dňa 30.04.2019
v spojení s rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp.zn. 10C/268/2014-346 zo dňa
07.03.2018.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Príloha č. 4
K bodu 8./ Žiadosť o zníženie dane za komunálny odpad o 50 %
Starosta obce Huty oboznámil so žiadosťou o zníženie dane za komunálny odpad o 50% od p.
Alojza Kyseľa a konštatoval, že v kompetencií OZ je uznášať sa na VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v ktorom môže znížiť poplatok
občanovi so ZŤP pre všetkých poplatníkov v obci Huty.
Príloha č. 5
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K bodu 9./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
4/2019 a 5/2019
Uznesenie č. 31/7/2019
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. 4/2019
a č. 5/2019
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

Príloha č. 6
Uznesenie č. 32/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použite prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu, rekonštrukcia a modernizácia ( chlorátor ) na
kapitálové výdavky vo výške 600,00 €.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

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

K bodu 10./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 11./ Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách troch firiem na zhotovenie podlahy
v Kultúrnom dome a opravy priepustu na MK ku Kubekovcom.
 REN s.r.o.
 OMOSS spol. s.r.o.
 Grif plus, s.r.o. – najnižšia cenová ponuka
- oprava podlahy v KD v sume 9 169,42 € s DPH
- oprava priepustu na MK ku Kubekovcom v sume 7 809,38 € s DPH
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K bodu 12./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 13./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2019, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.30 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Pavol Sálus – poslanec .......................................................................................
podpísaná
Alojz Gromský – poslanec ....................................................................................

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