Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 6. októbra 2017
7/2017

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.
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.
Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Huty č. 31/3/2017
zo dňa 08.03.2017.
Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
Informácia starostu o súdnom spore č. 10C/268/2014.
Žiadosť o vysporiadanie obecnej cesty k Jurišovcom.
Diskusia, pripomienky občanov.
Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2017.
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. Ing. Lukáša Sivku, p. Miroslava Butoru
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Ing. Lukáša Sivku
a p. Miroslava Butoru
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. Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Huty č.
31/3/2017 zo dňa 08.03.2017.
5. Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
8. Informácia starostu o súdnom spore č. 10C/268/2014.
9. Žiadosť o vysporiadanie obecnej cesty k Jurišovcom.
10. Diskusia, pripomienky občanov.
11. Záver.
Starosta prečítal návrh na doplnenie programu OZ, ktoré je zvolané dňa 6.10.2017 o 17.00
hod. na OÚ v Hutách, ktorý bol doručený dňa 3.10.2017 na OÚ Huty od poslancov OZ obce
Huty od p. Jozefa Kysaľa, p. Ing. Lukáša Sivku, p. Miroslava Butoru a p. Františka Kysela.
Dolu podpísaní poslanci OZ navrhujú doplniť program o nasledujúce body :
 Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome súpisné číslo 40
p. Anny Stašovej
 Zrušenie uznesenia č. 31/3/2017 zo dňa 08.03.2017
 Návrh na prerokovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Huty.
 Návrh na prerokovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty.
 Prerokovanie výdavkov z rozpočtu obce na rok 2017.
 Prerokovanie bývalého školského vodovodu.
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Návrh na zakúpenie nákupných poukážok k dňu -,,Úcta k starším “
Prerokovanie miestnych komunikácií, na ktorých bol položený nový asfalt.
Návrh na úpravu prístupových ciest k miestnym cintorínom.
Určenie dátumu na nasledujúce OZ.

Zároveň žiadame, aby tieto doplňujúce body boli na OZ prerokované ako prvé.
Starosta doplnil 2 body do programu :



Návrh na schválenie kúpi hadíc pre DHZ obce Huty.
Rôzne – prerokovanie vykurovania Obecného úradu.

Poslanec p. František Kysel navrhol, aby OZ trvalo do 22.00 hod.
Starosta obce p. Juraj Staš predložil upravený 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. Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome súpisné
číslo 40 p. Anny Stašovej.
5. Zrušenie uznesenia č. 31/3/2017 zo dňa 08.03.2017
6. Návrh na prerokovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Huty.
7. Návrh na prerokovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty.
8. Prerokovanie výdavkov z rozpočtu obce na rok 2017.
9. Prerokovanie bývalého školského vodovodu.
10. Návrh na zakúpenie nákupných poukážok k dňu -,,Úcta k starším “
11. Prerokovanie miestnych komunikácií, na ktorých bol položený nový asfalt.
12. Návrh na úpravu prístupových ciest k miestnym cintorínom.
13. Určenie dátumu na nasledujúce OZ.
14. Návrh na schválenie kúpi hadíc pre DHZ obce Huty.
15. Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Huty č. 31/3/2017
zo dňa 08.03.2017.
16. Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
17. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
19. Informácia starostu o súdnom spore č. 10C/268/2014.
20. Žiadosť o vysporiadanie obecnej cesty k Jurišovcom.
21. Rôzne – prerokovanie vykurovania Obecného úradu.
22. Diskusia, pripomienky občanov.
23. Záver
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Uznesenie č. 86/10/2017
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:

5

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

0
0
0

- p. Anna Belková podala ústnu sťažnosť na p. Boškovú, že ju ohrozuje pes od p. Boškovej.
K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 75/7/2017 – 85/7/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 6/2017, konaného dňa 28.07.2017.
- uznesenie č. 75/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 76/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 77/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 78/7/2017 – v plnení
- uznesenie č. 79/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 80/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 81/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 82/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 83/7/2017 – nesplnené
- uznesenie č. 84/7/2017 – splnené
- uznesenie č. 85/7/2017 – nepodpísané
K bodu 4./ Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome
súpisné číslo 40 p. Anny Stašovej
Vyjadrenie poslancov :
-p. František Kysel dal návrh zrušiť vecné bremeno p. Lagovskej a predať p. Stašovej
-p. Jozef Kyseľ navrhol zrušiť uznesenie č. 92/11/2016
Uznesenie č. 87/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách ruší uznesenie č. 92/11/2016.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5

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

0
0
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Neprítomní:

0

Uznesenie č. 88/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi, aby podal podnet na Okresnú
prokuratúru, či obec Huty postupovala v súlade so zákonom pri zriadení vecného bremena p.
Lagovskej na parcelách č. C KN 5779/3 a 5779/4 v k. ú. Huty.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Vyjadrenie poslancov : OZ bude ďalej konať v uvedenej veci na základe vyjadrenia
prokurátora.
K bodu 5./ Zrušenie uznesenia č. 31/3/2017 zo dňa 08.03.2017
Poslanci navrhli zrušiť uznesenie č. 31/3/2017 zo dňa 08.03.2017 na základe protestu
prokurátora.
Uznesenie č. 89/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách na základe protestu prokurátora ruší uznesenie č. 31/3/2017
zo dňa 08.03.2017.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 6./ Návrh na prerokovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Huty.
OZ mení v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Huty v čl. 8 bod 6 písm. e.)
prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu 50 € a v čl. 8 bod 7 písm. c.)
predaj hnuteľného, prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Huty do hodnoty 50 €.
V čl. 14 záverečné ustanovenia, tieto zmeny týchto zásad schválilo obecné zastupiteľstvo
v Hutách dňa 06.10.2017.

5

Uznesenie č. 90/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmeny v Zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Huty v čl. 8 bod 6 písm. e.)
prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu 50 € a v čl. 8 bod 7 písm. c.)
predaj hnuteľného, prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Huty do hodnoty 50 €.
V čl. 14 záverečné ustanovenia, tieto zmeny týchto zásad schválilo obecné zastupiteľstvo
v Hutách dňa 06.10.2017.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 7./ Návrh na prerokovanie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Huty.
Poslanci navrhli tieto zmeny zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty :
v časti 1 doplniť bod 5 Záverečný účet obce, v časti 7 článok 22 doplniť bod 3 o vykonaných
rozpočtových opatreniach informuje obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí starosta
obce.
V časti 8 článok 23 doplniť bod 3 kompetencie orgánov obce pri použití finančných
prostriedkov pri nadobúdaní majetku obce a služieb pre obec
a.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov na tento účel pri obstaraní
nehnuteľného majetku bez rozdielu jeho nadobúdacej hodnoty, pri nadobúdaní hnuteľného
majetku a služieb nad sumu 100 €
b.) starosta schvaľuje použitie prostriedkov pri nadobúdaní hnuteľného majetku a služieb
v prípade, ak je nadobúdaný majetok a služby do 100 €, za podmienky, že finančné
prostriedky na jeho obstaranie sú schválené v rozpočte.
V časti 11 a článok 29 záverečné ustanovenia, tieto zmeny v Zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Huty schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 6.10.2017.
Uznesenie č. 91/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmeny Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Huty v časti 1 doplniť bod 5 Záverečný účet obce, v časti 7 článok 22
doplniť bod 3 o vykonaných rozpočtových opatreniach informuje obecné zastupiteľstvo na
najbližšom zasadnutí starosta obce.
V časti 8 článok 23 doplniť bod 3 kompetencie orgánov obce pri použití finančných
prostriedkov pri nadobúdaní majetku obce a služieb pre obec
a.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov na tento účel pri obstaraní
nehnuteľného majetku bez rozdielu jeho nadobúdacej hodnoty, pri nadobúdaní hnuteľného
majetku a služieb nad sumu 100 €
b.) starosta schvaľuje použitie prostriedkov pri nadobúdaní hnuteľného majetku a služieb
v prípade, ak je nadobúdaný majetok a služby do 100 €, za podmienky, že finančné
prostriedky na jeho obstaranie sú schválené v rozpočte.
V časti 11 a článok 29 záverečné ustanovenia, tieto zmeny v Zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Huty schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 6.10.2017.
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K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 8./ Prerokovanie výdavkov z rozpočtu obce na rok 2017.
Poslanci navrhli, aby do budúceho OZ bolo vypracované čerpanie rozpočtu k 31.10.2017.
Uznesenie č. 92/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje, aby do budúceho obecného zastupiteľstva bolo
vypracované čerpanie rozpočtu k 31.10.2017.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Vyjadrenie poslancov : poslanci doporučujú starostovi obce vypracovať smernicu o vedení
účtovníctva obce. OZ doporučuje starostovi, aby na každom OZ informoval o výdavkoch
z rozpočtu obce, ktoré boli čerpané z položky všeobecný materiál – rôzny.
K bodu 9./ Prerokovanie bývalého školského vodovodu.
Zapisovateľka prečítala list : Urgencia žiadosti obce Huty zo dňa 20.03.2017, ktorý bol
zaslaný na Žilinský samosprávny kraj, Ing. Magda Horčičková, riaditeľka odboru správy
majetku poverená vedením, Komenského 48, Žilina.
OZ prerokovalo bývalý školský vodovod.
K bodu 10./ Návrh na zakúpenie nákupných poukážok k dňu -,,Úcta k starším “
Poslanci navrhli kúpu nákupných poukážok pre občanov s trvalým pobytom v obci Huty nad
60 rokov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším v hodnote 10 € v COOP Jednote. Tieto
nákupné poukážky budú doručené určenými poslancami obecného zastupiteľstva Miroslavom
Butorom a Ing. Lukášom Sivkom.
Uznesenie č. 93/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje kúpu nákupných poukážok pre občanov s trvalým
pobytom v obci Huty nad 60 rokov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším v hodnote 10 €
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v COOP Jednote. Tieto nákupné poukážky budú doručené určenými poslancami obecného
zastupiteľstva Miroslavom Butorom a Ing. Lukášom Sivkom.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 11./ Prerokovanie miestnych komunikácií, na ktorých bol položený nový asfalt.
Vyjadrenie poslancov : starosta obce prichystá vážne lístky do budúceho OZ.
OZ doporučuje starostovi obce, aby zistil k súpisnému číslu 210 k p. Milanovi Badlíkovi, či je
prístupová cesta vo vlastníctve obce a aj prístupová cesta ku p. Makulovej.
K bodu 12./ Návrh na úpravu prístupových ciest k miestnym cintorínom.
Poslanci navrhli, aby sa z rozpočtu obce opravili prístupové cesty k miestnym cintorínom
v sume 500 €.
Uznesenie č. 94/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje 500 € z rozpočtu obce na opravu prístupových
ciest k miestnym cintorínom.
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 13./ Určenie dátumu na nasledujúce OZ.
Poslanci navrhli, aby ďalšie OZ bolo 27.10.2017.
Uznesenie č. 95/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje určenie dátumu na zasadnutie obecného
zastupiteľstva na deň 27.10.2017.
K bodu 13/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 14./ Návrh na schválenie kúpi hadíc pre DHZ obce Huty.
Starosta dal návrh na kúpu hadíc pre potreby DHZ obce Huty vo výške 700,- €
Uznesenie č. 96/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje kúpu hadíc pre potreby DHZ obce Huty vo výške
700 €.
K bodu 14/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 15./ Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Huty č.
31/3/2017 zo dňa 08.03.2017.
OZ v Hutách vyhovelo protestu prokurátora. OZ upozorňuje starostu obce, že predložil
protest prokurátora proti uzneseniu OZ obce Huty č. 31/3/2017 zo dňa 8.3.2017 na zasadnutí
OZ dňa 6.10.2017, pričom tento protest bol doručený na OÚ dňa 11.8.2017.
Starosta berie na vedomie.
K bodu 16./ Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
Starosta predložil VZN obce Huty č. 1/2007 o záväzných častiach Územného plánu obce
Huty, schválené uznesením OZ obce Huty č. 21/3/5/2007 zo dňa 4.5.2007 a Územný plán
obce Huty – Zadanie.
Neprítomný poslanec p. Ing. Lukáš Sivko
Uznesenie č. 97/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách nesúhlasí zo začlenením pozemku do Územného plánu obce
Huty.
K bodu 16/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

4

p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
9

Zdržal sa:
Neprítomní:

1

p. Ing. Lukáš Sivko

0

Prítomný poslanec p. Ing. Lukáš Sivko.
K bodu 17./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Poslanci navrhli zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 a 4/2017 po prečítanej
úprave.
Uznesenie č. 98/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
a č. 4/2017 po prečítanej úprave.
K bodu 17/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 18./ Voľba hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 99/10/2017
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
24.11. 2017. 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 112,- 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 10.11. 2017. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 18/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5

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

0
0
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Neprítomní:

0

K bodu 19./ Informácia starostu o súdnom spore č. 10C/268/2014.
Starosta oboznámil, že je to súdny spor pri Dolinke a oslovil p. JUDr. Medveckú a odovzdal jej
podklady.
Uznesenie č. 100/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby zastupovala p. advokátka Medvecká obec
Huty v súdnom spore č. 10C/268/2014.
K bodu 19/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

Uznesenie č. 101/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi obce, aby pozval p. advokátku
Medveckú na najbližšie obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 27.10.2017.
K bodu 19/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 20. / Žiadosť o vysporiadanie obecnej cesty k Jurišovcom.
Starosta prečítal žiadosť od p. Alojza Kyseľa, ktorá bola doručená na OÚ Huty dňa 15.8.2017.
Vyjadrenie p. Alojza Kyseľa : žiadam poslancov o schválenie advokáta na vysporiadanie
obecnej cesty k Jurišovcom, lebo starosta p. Juraj Staš to nechce alebo nevie dokončiť. Volal
mi p. Grúň a s týmto vyjadrením súhlasil.
Vyjadrenie starostu : na OZ nebolo nikdy schválené vysporiadanie obecnej cesty
k Jurišovcom.
Vyjadrenie p. Alojza Kyseľa : zapísanie alebo vysporiadanie obecnej cesty o tom rozprávalo
na OZ a je k tomu aj geometrický plán.
Vyjadrenie starostu : na OZ nebolo nikdy schválené vysporiadanie obecnej cesty
k Jurišovcom.
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Uznesenie č. 102/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje vysporiadanie a zapísanie geometrického plánu č.
44026595-156/2015 k Jurišovcom a aby vo všetkých úkonoch pri vysporiadávaní miestnej
komunikácie k Jurišovcom obec Huty zastupovala p. advokátka Medvecká.
K bodu 20/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

0
0
0

K bodu 21./ Rôzne – prerokovanie vykurovania Obecného úradu.
Starosta dal návrh, aby sa prerokovalo vykurovanie OÚ.
Vyjadrenie poslancov : OZ doporučuje starostovi, aby oslovil p. Škerdu, či by bolo možné
zabudovať do terajšieho kotla horák na peletky.
K bodu 22./ Diskusia, pripomienky občanov.
- p. Alojz Kyseľ pripomenul, aby sa vyčistil garád nad kostolom
- poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal na VO.
K bodu 23./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23.40 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Ing. Lukáš Sivko – poslanec ..................................................................................
podpísaná
Miroslav Butora – poslanec ................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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