Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 18. novembra 2018
8/2018

Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0

Program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva ( predseda miestnej volebnej komisie )
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ( ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva )
5. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva )
8. Určenie platu starostu
9. Návrh na sobášiaceho
10. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020
11. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce
Huty.
K bodu 2 / Určenie zapisovateľa
Starosta obce p. Juraj Staš určil zapisovateľa zápisnice.
 Za zapisovateľa určujem : p. Marcelu Prebojovú
K bodu 3/ Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
( predseda miestnej volebnej komisie )
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Vystúpenie novozvoleného starostu
K bodu 3a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva ( predseda miestnej volebnej komisie )
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval predsedu miestnej ( okrskovej ) volebnej komisie p. Máriu
Kučerovú, aby podala správu miestnej ( okrskovej ) volebnej komisie Obce Huty a výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obce Huty a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 Predseda miestnej ( okrskovej ) volebnej komisie p. Mária Kučerová prečítala správu
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Huty a odovzdala osvedčenia o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Príloha č. 1 ( Správa MOVK Obce Huty )
K bodu 3b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce p. Juraj Staš zložil sľub, ktorý znie :
 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia“ a následne ho aj podpísal .
 Novozvolený starosta obce p. Juraj Staš prevzal insígniu, čím prevzal vedenie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Príloha č. 2 ( Sľub starostu )
K bodu 3c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce p. Juraj Staš prečítal novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva sľub, ktorý znie :
 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.".
 Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili sľub starostovi obce p.
Jurajovi Stašovi a následne ho podpísali.
Príloha č. 3 ( Sľub poslancov )
K bodu 3d) Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce p. Juraj Staš konštatoval, že novozvolené obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné a zároveň poďakoval občanom za podporu v komunálnych voľbách.
K bodu 3 Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 29/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Juraj Staš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci : Alojz Gromský, Pavol Sálus, Andrej Ťapaják, Dominik Ťapaják,
Miroslav Ťapaják zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
K bodu 3/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0
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K bodu 4/ Schválenie programu a overovateľov zápisnice ( ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva )
 Novozvolený starosta obce p. Juraj Staš prečítal program zasadnutia ( ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva ), ktorý znie :
1. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov
2. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva )
4. Určenie platu starostu
5. Návrh na sobášiaceho
6. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020
7. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
8. Rôzne
9. Záver
Uznesenie č. 30/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov
2. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva )
4. Určenie platu starostu
5. Návrh na sobášiaceho
6. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020
7. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 Starosta obce p. Juraj Staš určil overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice určujem : Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják
Obecné zastupiteľsvo v Hutách berie na vedomie overovateľov zápisnice :
Miroslava Ťapajáka a Dominika Ťapajáka.
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 K bodu 1/ Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a
členov
Jedna je povinná v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. – komisia na ochranu verejného záujmu
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento
počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany
alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,
Uznesenie č. 31/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
A.zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu
B.volí
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujm : Pavol Sálus
b) členov komisie :
1. poslancov : Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják, Alojz Gromský
 K bodu 1/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 K bodu 2/ Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starosta obce p. Juraj Staš oznámil o poverení poslanca zastupovaním starostu Dominika
Ťapajáka.
Uznesenie č. 32/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
A.berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Dominik
Ťapaják
 K bodu 2/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 K bodu 3/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva )
K bodu 3 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 33/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
poveruje
poslanca Dominika Ťapajáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 K bodu 3/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 K bodu 4/ Určenie platu starostu
Dôvodová správa
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov malo obecné zastupiteľstvo určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Vzhľadom k tomu, že OZ neurčilo rozsah výkonu
funkcie starostu na nové volebné obdobie 2018-2022 ostáva rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Huty z predchádzajúceho volebného obdobia.
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Uznesenie č. 34/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
konštatuje
1.) výkon funkcie starostu je v rozsahu 0,6667 úväzku a patrí mu plat v pomernej časti
zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
 K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Výpočet platu :
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla 954 €.
Základný plat (§4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.): patrí starostovi zo zákona
- 954 : 7,5 hod. = 127,20 x 5 hod. = 636,00 x 1,49 = 947,64 zaokrúhlené na 948 €
( 954x0,6667x1,49 = 947,68 = 948 €
Zvýšenie platu ( §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. – možnosť do 60% základného platu –
rozhoduje OZ.
Uznesenie č. 35/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
konštatuje
2.) že starostovi patrí plat v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov odo
dňa zloženia predpísaného sľubu.
 K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0
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 K bodu 5/Návrh na sobášiaceho
Starosta obce p. Juraj Staš navrhol za sobášiaceho poslanca Dominika Ťapajáka.
Uznesenie č. 36/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
schvaľuje
sobášiaceho poslanca Dominika Ťapajáka.
 K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 K bodu 6/ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018
a na roky 2019-2020. Na OZ boli v rozpočte upravené na rok 2018 nasledovné zmeny :


Príjmy : - výnos dane z príjmov + 2 000,00 €
- daň za ubytovanie + 1 123,00 €
- z prenajatých pozemkov + 60,00 €



Výdaje : - odmeny poslancom + 145,00 €
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie + 900,00 €
- všeobecný materiál – rôzny + 1 238,00 €
- interiérové vybavenie ( nábytok ) + 1 000,00 €
- konkurzy a súťaže + 600,00 €
- cestovné náhrady – iným než vlastným zamestnancom – 880,00 €
- audit +180,00 €
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Uznesenie č. 37/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
schvaľuje
rozpočet obce Huty na rok 2018 s nasledovnými zmenami :
 Príjmy : - výnos dane z príjmov + 2 000,00 €
- daň za ubytovanie + 1 123,00 €
- z prenajatých pozemkov + 60,00 €
 Výdaje : - odmeny poslancom + 145,00 €
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie + 900,00 €
- všeobecný materiál – rôzny + 1 238,00 €
- interiérové vybavenie ( nábytok ) + 1 000,00 €
- konkurzy a súťaže + 600,00 €
- cestovné náhrady – iným než vlastným zamestnancom – 880,00 €
- audit +180,00 €
 K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

Uznesenie č. 38/11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
berie na vedomie
rozpočet obce Huty na roky 2019-2020.
 K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0
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 K bodu 7/ Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ s cenovou ponukou zo dňa 14.11.2018 na audit za
rok 2017 od p. Ing. Márie Hušťakovej za sumu 600,00 € s DPH.
Uznesenie č. 39/11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách :
schvaľuje
na základe cenovej ponuky zo dňa 14.11. 2018, aby audit za rok 2017 vykonala Ing. Mária
Hušťáková v sume 600,00 € s DPH.
 K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

5

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

0
0
0
0

 K bodu 8/ Rôzne
K tomuto bodu neboli žiadne návrhy a pripomienky.
 K bodu 13/ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva č.
8/2018, kde poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.32 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Miroslav Ťapaják – poslanec ................................................................................
podpísaná
Dominik Ťapaják – poslanec .................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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