Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 17. februára 2017
1/2017

Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0

Návrh programu zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
Protest prokurátora proti VZN č. 3/ 2016 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská –cintoríny v obci Huty.
Návrh VZN č. 1/2017 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská –cintoríny
v obci Huty.
Voľba hlavného kontrolóra obce.
Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Huty.
Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.09.2014.
Územný plán obce Huty.
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké
Borové.
Diskusia, pripomienky občanov.
Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 5 poslanci : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová,
p. Jozef Kyseľ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal žiadosť o doplnenie programu OZ od poslanca p. Jozefa
Kyseľa zo dňa 9.2.2017:
Dolu podpísaný poslanec Jozef Kyseľ žiadam starostu obce o doplnenie programu OZ, ktoré
sa uskutoční dňa 17.02.2017 o nasledovné body :
1./ Návrh na prerokovanie skupinového vodovodu ( školského ) :
a.) odoslanie listov, ktoré schválilo OZ na VÚC Žilina a Jozefovi Badánikovi – BADAS.
b.) platby za dodávku vody Jozefovi Badánikovi -BADAS
2./ Návrh na prerokovanie o uzatvorení dohody medzi OÚ Huty a ŠVPP Huty o zabezpečení
množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2017.
3./ Návrh na predloženie všetkých písomných rozhodnutí, ktoré boli zaslané na OÚ Huty zo
súdu v súdnom spore 10C2682014 pri Dolinke.
4./ Návrh na predloženie nákladov na triedený zber komunálneho odpadu pre zložku odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov za rok 2016 a prílohy č. 1 až 3, ktoré tvoria
súčasť zmluvy s organizáciou ENVI-PAK a OÚ Huty.
5./ Návrh na prerokovanie verejného osvetlenia :
a.) nedoplatok elektriny za rok 2016
b.) telekomunikačné stĺpy, na ktorých je nainštalované verejné osvetlenie.
6./ Návrh na prerokovanie o rozhodovaní starostu obce o majetku - právnych úkonov bez
súhlasu obecného zastupiteľstva.
7./ Návrh na prerokovanie o nájomnom za nebytové priestory na OÚ.
8./ Návrh na uverejňovanie obecných dokumentov na webovej stránke obce Huty a zrušenie
alebo premiestnenie úradnej tabule, ktorá je umiestnená na OÚ.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal prečo nemáme bod v programe zásady odmeňovania
poslancov OZ a zástupcu starostu.
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod do programu :
- Zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu.
Starosta obce p. Juraj Staš oznámil OZ, že dnes nám bola na obec doručená petícia podľa
petičného zákona, ktorú obec musí vyhodnotiť do 30 dní.
Petícia je na vysporiadanie pozemku pod obecným úradom v Hutách.
Petíciu predkladá : Alojz Sitár, Huty 50, 027 32 Zuberec – určený na zastupovanie v styku
s orgánom vybavujúcim petíciu.
Znenie petície je vysporiadanie pozemku pod obecným úradom v Hutách.
My dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa vysporiadal
pozemok pod obecným úradom v Hutách za účelom vybudovania vykurovanej garáže pre
potreby Dobrovoľného hasičského zboru obce Huty, vrátane prístupovej cesty k obecnému
úradu. Podpísaných je 45 občanov z toho sú 3 hlasy neplatné. Starosta obce p. Juraj Staš
prečítal zákon o petičnom práve č. 85/1990 Zb.
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod do programu:
- Petícia občanov za vysporiadanie pozemku pod OÚ v Hutách.
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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. Alojza Sitára a p. Annu Kučerovú
Uznesenie č. 1/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Alojza Sitára a p.
Annu Kučerovú.
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia
1.
2.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
5. Protest prokurátora proti VZN č. 3/ 2016 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská –cintoríny v obci Huty.
6. Návrh VZN č. 1/2017 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská –cintoríny
v obci Huty.
7. Voľba hlavného kontrolóra obce.
8. Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
9. Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Huty.
10. Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.09.2014.
11. Územný plán obce Huty.
12. Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké
Borové.
13. Návrh na prerokovanie skupinového vodovodu ( školského ) :
a.) odoslanie listov, ktoré schválilo OZ na VÚC Žilina a Jozefovi Badánikovi – BADAS.
b.) platby za dodávku vody Jozefovi Badánikovi-BADAS
14. Návrh na prerokovanie o uzatvorení dohody medzi OÚ Huty a ŠvP Huty o zabezpečení
množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2017.
15. Návrh na predloženie všetkých písomných rozhodnutí, ktoré boli zaslané na OÚ Huty zo
súdu v súdnom spore 10C2682014 pri Dolinke.
16. Návrh na predloženie nákladov na triedený zber komunálneho odpadu pre zložku
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov za rok 2016 a prílohy č. 1 až 3, ktoré
tvoria súčasť zmluvy s organizáciou ENVI-PAK a OÚ Huty.
17. Návrh na prerokovanie verejného osvetlenia :
a.) nedoplatok elektriny za rok 2016
b.) telekomunikačné stĺpy, na ktorých je nainštalované verejné osvetlenie.
18. Návrh na prerokovanie o rozhodovaní starostu obce o majetku-právnych úkonov bez
súhlasu obecného zastupiteľstva.
19. Návrh na prerokovanie o nájomnom za nebytové priestory na OÚ.
20. Návrh na uverejňovanie obecných dokumentov na webovej stránke obce Huty a zrušenie
alebo premiestnenie úradnej tabule, ktorá je umiestnená na OÚ.
21. Zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu.
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22. Petícia občanov za vysporiadanie pozemku pod OÚ v Hutách.
23. Diskusia, pripomienky občanov.
24. Záver.
Uznesenie č. 2/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program podľa predloženého návrhu.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
neprítomní : 0
K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 100/12/2016 – do 111/12/2016 zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2016.
- uznesenie č. 102/12/2016 - nebolo schválené
- uznesenue č. 103/12/2016 – nebolo schválené
- uznesenie č. 111/12/2016 – v plnení
K bodu 4./ Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
Poslanec p. Miroslav Butora sa opýtal, že nerozumie vypísaným kolonkám.
Zamestnankyňa p. Marcela Prebojová odpovedala, že rozpočet sa pripravoval podľa zásad s
finančnými prostrediedkami obce.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal prečo nemáme programový rozpočet. Zamestnankyňa p.
Marcela Prebojová odpovedala, že obec do 2000 obyvateľov nemusí mať programový
rozpočet a v zásadách je uvedené v čl. 3 a v bode 10, že obec zostavuje viacročný rozpočet
bez programovej štruktúry.
Uznesenie č. 3/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2017.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár
proti : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
Rozpočet obce Huty na rok 2017 nebol schválený.
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Uznesenie č. 4/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje zmeniť zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Huty, aby bol vypracovaný rozpočet na položky.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 5./ Protest prokurátora proti VZN č. 3/ 2016 ktorým vydáva prevádzkový poriadok
pre pohrebiská –cintoríny v obci Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ, že sa opravilo podľa protestu prokurátora proti
VZN č. 3/2016 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
Uznesenie č. 5/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 3/2016
ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
K bodu 6./ Návrh VZN č. 1/2017 ktorým vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská –
cintoríny v obci Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ, že VZN č. 1/2017 ktorým vydáva prevádzkový
poriadok pre pohrebiská –cintoríny v obci Huty bolo vyvesené.
Uznesenie č. 6/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách sa uznáša na VZN č. 1/2017, ktorým vydáva prevádzkový
poriadok pre pohrebiská – cintoríny v obci Huty.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 7./ Voľba hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného kontrolóra
sa neprihlásil žiadny kandidát.
Starosta obce p. Juraj Staš sa opýtal poslancov, že kedy bude OZ.
Vyjadrenie poslancov : p. Miroslav Butora za piatok, p. Alojz Sitár za piatok, p. Anna
Kučerová za piatok, p. Iveta Šavrtková za piatok, p. Jozef Kyseľ za piatok.
Uznesenie č. 7/2/2017
Na základe toho, že sa neprihlásil žiadny kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Huty:
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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
21.04. 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 109,- 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 07.04. 2017. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 7./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 8./ Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Starosta p. Juraj Staš oboznámil, že k tomuto bodu nemôžme riešiť nič, lebo sme v
provizórium a aby si poslanci premysleli do budúceho zastupiteľstva ako budeme pokračovať,
že máme schválené uznesenie, že by sa mali na jar začať opravovať MK ku Kubekovcom
( priepust ), ku Kučerovcom, ku Mišíkovcom je územné konanie. Tri kritické MK ( ku
Kučerovcom, ku Mišíkovcom, ku Kubekovcom ) a poslanci si do budúceho OZ pripravia
návrhy, ktoré firmy sa oslovia na položenie asfaltu a čo všetko sa bude rekonštruovať.
Uznesenie č. 8/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, s
tým že do budúceho obecného zastupiteľstva si poslanci pripravia návrhy :
1) ktoré firmy sa oslovia na položenie asfaltu
2) čo všetko sa bude rekonštruovať
K bodu 9./ Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ, že vyšla výzva na rekonštrukciu verejných budov,
že sú tam aj kultúrne domy z eurofondov, že by tam bolo treba urobiť projekt a vybaviť
stavebné povolenie a podať žiadosť.
Poslanci doporučujú urobiť statický posudok Kultúrneho domu v Hutách a poslanci si do
budúceho OZ pripravia návrhy ktorých statikov osloví p. starosta.
Uznesenie č. 9/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje urobiť statický posudok Kultúrneho domu
v Hutách. Do budúceho obecného zastupiteľstva si poslanci pripravia návrhy, ktorých statikov
osloví p. starosta.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 10. / Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.09.2014.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ o výpovedi zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo dňa 2.9.2014, ktorá bola uzatvorená medzi Obcou Huty ako prenajímateľom a Jozefom
Kyseľom a manž. Zuzanou Kyseľovou ako nájomcami a zároveň prečítal list - výpoveď
zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý zaslal Jozefovi Kyseľovi a manž. Zuzane
Kyseľovej.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal list - odvolanie k výpovedi zmluvy o nájme nebytových
priestorov od Jozefa Kyseľa, Zuzany Kyseľovej, Huty 86, 027 32 Zuberec a zároveň prečítal
odpoveď od obce Huty k odvolaniu k výpovedi zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Uznesenie č. 10/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo dňa 02.09. 2014 medzi Obcou Huty a p. Jozefom Kyseľom s manželkou p. Zuzanou
Kyseľovou.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
Uznesenie č. 11/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c.) Zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obci, prenájom nehnuteľného majetku – dreváreň o výmere 9 m2 parcela č.
KN-C 351/2, v k. ú. Huty z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Jozefovi Kyseľovi
s manželkou p. Zuzanou Kyseľovou, bytom Huty 86 za cenu 1,40 € mesačne a na dobu
neurčitú.
Za prípad hodný osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje, že nehnuteľnosť –
dreváreň sa nachádza v blízkosti bytového domu súp. č. 86 a tento nebytový priestor slúžil aj
v minulosti na uskladnenie dreva p. Jozefa Kyseľa a manželky p. Zuzany Kyseľovej.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
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K bodu 11./ Územný plán obce Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval, že na minulom OZ sme rokovali o UPN a dnes ho
máme pozerať . Starosta oboznámil, že máme dve žiadosti od p. Butoru Anzelma a od p.
Urbana Dávida, čo chcú doplniť do ÚPN – obce.
Starosta dal slovo p. Gašpercovi a on poslancom vysvetlil bližšie informácie okolo ÚPNobce.
Uznesenie č.12/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje, aby starosta zistil, či bolo schválené VZN k ÚPN
– obce Huty.
Do ďalšieho obecného zastupiteľstva každý poslanec vyberie právnika na skontrolovanie
zmlúv spojených s vyhotovením zmien ÚPN – obce Huty a obstarávateľa Územného plánu.
K bodu 11/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár,p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 12./ Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty
a Veľké Borové.
Starosta obce p. Juraj Staš oznámil, že poslanci dostali PHSR na USB kľúči a na Veľkom
Borovom to už majú schválené.
Uznesenie č. 13/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Spoločný program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké Borové do roku 2021.
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Iveta Šavrtková, p. Alojz Sitár p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 0
K bodu 13./ Návrh na prerokovanie skupinového vodovodu ( školského ) :
a.) odoslanie listov, ktoré schválilo OZ na VÚC Žilina a Jozefovi Badánikovi – BADAS.
b.) platby za dodávku vody Jozefovi Badánikovi-BADAS
a.) odoslanie listov, ktoré schválilo OZ na VÚC Žilina a Jozefovi Badánikovi – BADAS.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal starostu, že prečo sa neposlali listy na VÚC Žilina a Jozefovi
Badánikovi – BADAS. Starosta odpovedal, že listy neposlal, že si zisťuje fakty ohľadom
vodovodu.
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Uznesenie č. 14/2/2017
Poslanci obecného zastupiteľstva v Hutách upozorňujú starostu obce, že neposlal listy
ohľadom vodovodu na VÚC Žilina a p. Badánikovi, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 06.11. 2016.
K bodu 13/ a)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Alojz Sitár, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : p. Iveta Šavrtková
neprítomní : 0
Vyjadrenie starostu : list na ŽSK neposlal z dôvodu, že obec je v provizórium. Do konca roka
2016 si zisťoval fakty ohľadom vodovodu. List p. Badánikovi neposlal z dôvodu, že v Dohode
o vyhlásení kúpnej zmluvy zo dňa 28.2.2007 za neplatnú, nie je uvedené kto bude
prevádzkovať vodovod po nadobudnutí do vlastníctva obce, nakoľko v terajšom čase na
základe uznesenia č. 3/1/1/2007 má prevádzkovať vodovod firma Badánik – BADAS. Ďalej
požaduje, aby OZ určilo osobu, ktorá bude oprávnená prevádzkovať verejný vodovod.
Starosta ďalej požaduje, aby OZ začalo riešiť pozemok, ktorý bude využitý na vybudovanie
vodojemu.
Uznesenie č. 15/2/2017
Pokiaľ nebudú zaslané listy, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo v roku 2016 do 5
pracovných dní starostom obce, listy budú zaslané pracovnou skupinou : p. Jozef Kyseľ, p.
Alojz Sitár ml., p. Miroslav Butora st. a Jaroslav Gregor st.
K bodu 13/ a)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Alojz Sitár, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : p. Iveta Šavrtková
neprítomní : 0
Vyjadrenie starostu : starosta má záujem o zaslanie uvedených listov, ale poslanci OZ
odmietajú odsúhlasiť doplnenie požadovanej podmienky do dohody o vyhlásení kúpnej
zmluvy zo dňa 28.2.2007 za neplatnú a určenie odborne spôsobilej osoby, ktorá bude
zodpovedná za prevádzkovanie vodovodu.
- Odchádzajú poslanci p. Alojz Sitár a p. Iveta Šavrtková ( čas odchodu 00.02 hod. popolnoci )
Uznesenie : 16/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách bude súhlasiť so spôsobilou osobou, keď bude obec
vlastníkom vodovodu aj prevádzkovateľom vodovodu.
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K bodu 13/ a)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
b.) platby za dodávku vody Jozefovi Badánikovi-BADAS
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby sa vyhlásilo v rozhlase, že sa nebude platiť za vodu.
Starosta obce p. Juraj Staš mu odpovedal, že nevie či obec môže takéto niečo vyhlásiť v
rozhlase.
Uznesenie č. 17/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje vyzvať p. Badánika, aby predložil doklady na
prevádzkovanie vodovodu a rozhodnutie s regulačného úradu o cene za vodu, ktorú účtuje
občanom za vodu.
K bodu 13/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
K bodu 14/. Návrh na prerokovanie o uzatvorení dohody medzi OÚ Huty a ŠvP Huty
o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na rok 2017.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal či máme uzatvorenú zmluvu zo ŠvP Huty o zabezpečení
množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2017.
Starosta odpovedal, že nemáme.
Uznesenie č. 18/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje vyzvať p. Badánika – ŠvP – Huty o uzatvorení
dohody o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na rok 2017 podľa platného VZN.
K bodu 14/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
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K bodu 15./ Návrh na predloženie všetkých písomných rozhodnutí, ktoré boli zaslané na
OÚ Huty zo súdu v súdnom spore 10C2682014 pri Dolinke.
Poslanec p. Jozef Kyseľ dal návrh na žiadosť poslankyne p. Anny Kučerovej, či prišlo
rozhodnutie zo súdu. Starosta odpovedal, že k tomuto číslu neprišlo žiadné rozhodnutie zo
súdu.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal Trestný rozkaz č. 3T/103/2015, ktorý bol doručený obci
Huty dňa 14.11.2016.
Vyjadrenie OZ : Starosta obce ukončil zmluvu o majetkoprávnej službe s p. Jančim bez
súhlasu obecného zastupiteľstva.
Vyjadrenie starostu : Starosta konal na základe nespokojnosti s právnymi službami, nakoľko
prišla vázva, aby oznámili či došlo mimosúdnemu sporu a aký procesný postup vo veci obec
navrhuje a p. advokát neoboznámil starostu o ďalšej výzve. Keby starosta nevolal s p.
advokátom na 8 deň predpokladá, že by danú výzvu ani neoznámil.
K bodu 16. / Návrh na predloženie nákladov na triedený zber komunálneho odpadu pre
zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov za rok 2016 a prílohy č. 1 až 3,
ktoré tvoria súčasť zmluvy s organizáciou ENVI-PAK a OÚ Huty.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal aké mala náklady organizácia ENVI-PAK za rok 2016 na
separovaný odpad.
Starosta odpovedal, že do júna sme platili mi a po prvom júli sa prešlo na nový systém
a teraz sme prvý krát potvrdzovali koľko sme za tretí štvrťrok vyseparovali.
Starosta sa opýtal poslanca p. Jozefa Kyseľa ako sa bude separovať. Odpoveď poslanca p.
Jozefa Kyseľa, že jeho návrh je, aby sa separovalo tak ako doteraz.
Uznesenie č. 19/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo triedený zber komunálneho odpadu v obci Huty.
K bodu 17. / Návrh na prerokovanie verejného osvetlenia :
a.) nedoplatok elektriny za rok 2016
b.) telekomunikačné stĺpy, na ktorých je nainštalované verejné osvetlenie.
a.) Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal, že prečo svietime tam kde netreba keď máme
nedoplatok a vršky nie sú osvetlené.
b.) Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal, že prečo máme v zmluve odkúpených 17 stĺpov a ja
som narátal 26 stĺpov. Starosta odpovedal, že mi sme odkúpili iba toľko stĺpov koľko bolo
uvedené v projekte na ktorých sú namontované svetlá.
Uznesenie č. 20/2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo nedoplatok elektriny
a telekomunikačné stĺpy na ktorých je nainštalované verejné osvetlenie.

za

rok

2016

K bodu 18./ Návrh na prerokovanie o rozhodovaní starostu obce o majetku-právnych
úkonov bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : starosta sa ospravedlnil k výpovedi nebytových
priestorov nájomcom p. Jozefovi Kyseľovi s manž. p. Zuzane Kyseľovej. Považujem tento bod
za vybavený.
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K bodu 19./ Návrh na prerokovanie o nájomnom za nebytové priestory na OÚ.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby bola tiež z urbárom uzatvorená nejaká zmluva na
prenájom miestnosti na OÚ v Hutách.
Starosta obce dal návrh, aby bol Pozemkovému spoločenstvu schválený poslancami zámer na
vypožičku nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bezodplatne.
Uznesenie č. 21/2/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným
použitím § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytového priestoru
umiestneného zo severnej strany budovy súp. č. 84 ( nehnuteľnosť je zapísaná v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 1360, pre katastrálne územie : Huty ) o výmere 11 m2, nachádzajúceho sa
v stavbe ,, Budova obecného úradu “ súp. č. 84 na parc. č. KN-C 351/2 v k.ú. Huty,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu neurčitú záujemcovi – Pozemkovému
spoločenstvu urbariátu Huty, Huty 84, 027 32 Zuberec, IČO : 42386519
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Hutách v tomto prípade
považuje tieto skutočnosti:
1. Viacerí členovia Pozemkového spoločenstva urbariátu Huty sú obyvateľmi obce.
Pozemkové spoločenstvo aktívne spolupracuje s obcou. Zakúpilo a poskytlo
Dobrovoľnému hasičskému zboru profesionálne oblečenie na zásady v rámci zabezpečovania
Protipožiarnej ochrany obce v hodnote 2 976,96 € s DPH.
K bodu 19/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Kozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
K bodu 20./ Návrh na uverejňovanie obecných dokumentov na webovej stránke obce Huty
a zrušenie alebo premiestnenie úradnej tabule, ktorá je umiestnená na OÚ.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal či by sa to nedalo zverejňovať na internetovej stránke
uznesenia, zápisnice, rokovací poriadok. Starosta odpovedal, že nám sa samým nedá vkladať
dokumenty na internet a trebalo by tiež upraviť internetovú stránku. Poslanec p. Jozef Kyseľ
navrhol, aby sa úradná tabuľa premiestnila od OÚ na zástavku pri kostole a vyvesovali sa tam
dôležité dokumenty.
Uznesenie č. 22/2/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje, aby úradná tabuľa bola na zástavke pri kostole.
K bodu 20/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
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zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
K bodu 21./ Zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol aby sa upravili zásady odmeňovania poslancov, že máme
veľa 25,00 € za účasť na OZ, aby sa znížilo na 15 €, s tým že ak sa poslanec nezúčastní viac
ako na polovici zasadnutia odmena mu nepatrí a aby sa aj zástupcovi starostu znížilo tiež na
15 € mesačne a zasadnutie komisií, aby zostalo tak ako bolo 10 €.
Uznesenie č. 23/2/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje úpravu zásad odmeňovania poslancov a zástupcu
starostu nasledovne :
- účasť poslanca na obecnom zastupiteľstve za 15,00 €, s tým že ak sa poslanec nezúčastni
viac ako na polovici zasadnutia odmena mu nepatrí
- zástupcovi starostu 15,00 € mesačne
Zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu budú platné od 01.03. 2017
K bodu 21/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
K bodu 22./ Petícia občanov za vysporiadanie pozemku pod OÚ v Hutách.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ, že nám bola doručená petícia občanov za
vysporiadanie pozemku pod OÚ v Hutách.
Poslanec p. Miroslav Butora prečítal petíciu občanov za vysporiadanie pozemku pod OÚ v
Hutách, ktorí ju podpísali.
Uznesenie č. 24/2/2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Hutách nevyhovuje petícií za vysporiadanie pozemku na Obecnom
úrade v Hutách.
K bodu 22/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovaním
za : p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : p. Alojz Sitár, p. Iveta Šavrtková
K bodu 23./ Diskusia, pripomienky občanov.
- občan p. Alojz Kyseľ sa opýtal ako to pokračuje s tou cestou pri Jurišovi.
Starosta odpovedal, že je to v riešení.
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K bodu 24./ Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 3.00 hod. ráno
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
nepodpísaná
Overovatelia : Alojz Sitár – poslanec ...........................................................................................
podpísaná
Anna Kučerová – poslankyňa ..............................................................................

Poslanec p. Alojz Sitár nepodpísal zápisnicu z dôvodu neúčasti na celom obecnom
zastupiteľstve.

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