Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 21. apríla 2017
3/2017

Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0

Návrh programu zasadnutia :
NÁVRH PROGRAMU:
1. 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 roky 2017, 2018, 2019.
5. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty.
6. Riešenie bývalého školského vodovodu.
7. Územný plán obce Huty.
8. Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
9. Informácia o určení zástupcu starostu.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 2/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 3/2017 o podmienkach držania
psov na území obce Huty.
12. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom
s manželkou Zuzanou Kyseľovou.
13. Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým
spoločenstvom urbariátu Huty.
14. Voľba hlavného kontrolóra obce.
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15.
16.
17.
18.

Riešenie plánu hrobových miest.
Informácia starostu o krádeži motorovej kosačky a krovinorezov.
Diskusia, pripomienky občanov.
Záver.

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2017.
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. Františka Kysela
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Ing. Lukáša Sivku
a p. Františka Kysela
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal návrh programu .
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil 1 bod do programu :
- Určenie oprávnenej osoby na výkon občianskych obradov – sobášov.
Doplnil ho do bodu 9 za b)
Starosta obce sa opýtal poslancov, či má niekto na doplnenie nejaké body.
Poslanec p. Jozef Kyseľ má na doplnenie a navrhol, že rozprával pred OZ z niektorými
poslancami, že máme veľa bodov, že by sa upravil návrh programu zasadnutia, že má na
doplnenie 5 bodov a že tu budeme zas do 3 rána a navrhol, aby sa prehodnotil plán OZ, aby
OZ boli každý mesiac a že neplníme ani tie uznesenia, ktoré sú v plnení.
Starosta odpovedal, že riešime stále to isté dookola.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby sa z programu presunulo 5 bodov do budúceho OZ.
Jedná sa o tieto body :
- bod 5/ Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty.
- bod 10/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 2/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
- bod 11/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Huty č. 3/2017 o podmienkach
držania psov na území obce Huty.
- bod 15/ Riešenie plánu hrobových miest.
- bod 16/ Informácia starostu o krádeži motorovej kosačky a krovinorezov.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby sa doplnil bod do programu :
- Návrh na prerokovanie o zmene plánu OZ na rok 2017.
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Vyjadrenie starostu : starosta je proti tomu, aby sa presunul bod 5 – rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Huty do budúceho obecného zastupiteľstva, nakoľko má vyjsť výzva
na rekonštrukciu hasičských staníc v polovičke roku 2017 a do tohto termínu je potrebné,
aby bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu garáže v ktorej je umiestnené hasičské auto.
Starosta sa opýtal poslancov, kto je za takýto návrh, aby sa vypustilo týchto 5 bodov :
Vyjadrenie poslancov :
- p. Ing. Lukáš Sivko je za vypustenie bodov 10, 11, 15, 16 , okrem bodu 5, ten aby sa
prerokoval
- p. Miroslav Butora je za vypustenie všetkých 5 bodov
- p. František Kysel je za vypustenie všetkých 5 bodov
- p. Anna Kučerová je za vypustenie všetkých 5 bodov
Starosta obce p. Juraj Staš upravil návrh programu.
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 roky 2017, 2018, 2019.
5. Riešenie bývalého školského vodovodu.
6. Územný plán obce Huty.
7. Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
8. a.) Informácia o určení zástupcu starostu.
b.) Určenie oprávnenej osoby na výkon občianskych obradov – sobášov.
9. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom
s manželkou Zuzanou Kyseľovou.
10. Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým
spoločenstvom urbariátu Huty.
11. Voľba hlavného kontrolóra obce.
12. Návrh na prerokovanie o zmene plánu OZ na rok 2017
13. Diskusia, pripomienky občanov.
14. Záver.
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Uznesenie č. 35/4/2017
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

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia, ktoré boli v plnení z OZ, ktoré sa konalo dňa
17.02.2017 :
- uznesenie č. 8/2/2017- splnené
- uznesenie č. 9/2/2017 – vyjadrenie starostu : p. starosta bol osobne na obhliadke
kultúrneho domu s poslancami p. Ing. Lukášom Sivkom, p. Františkom Kyselom a p.
Miroslavovi Butorovi ústne oznámil návrh projektanta, akým spôsobom sa dá zrekonštruovať
garáž pod kultúrnym domom v ktorej je umiestnené hasičské auto. Uvedenou
rekonštrukciou garáže, by sa statický stabilizovala celá budova kultúrneho domu.
- Vyjadrenie poslanca p. Františka Kysela : p. starosta ma zaviezol ku kultúrnemu domu
podvodom, on ma viezol ku p. Stašovej.
- Vyjadrenie starostu : p. František Kysel bol prizvaný k obhliadke vytýčenia bodov pri p.
Stašovej. Cestou späť sa zastavil pri kultúrnom dome za účelom oboznámenia p. Františka
Kysela s navrhovaným riešením rekonštrukcie garáže pod kultúrnym domom, p. František
Kysel v tej dobe nemal námietky.
- Vyjadrenie poslanca p. Františka Kysela : p. starosta klame.
- Vyjadrenie starostu : starosta neklame.
- uznesenie č. 10/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 12/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 18/2/2017 – splnené
Starosta prečítal uznesenia od č. 25/3/2017 – 34/3/2017 z OZ č. 2/2017, ktoré sa konalo
dňa 08.03.2017.
- uznesenie č. 27/3/2017 – splnené
- uznesenie č. 28/3/2017 – splnené
- uznesenie č. 29/3/2017 – splnené
- uznesenie č. 30/3/2017 – splnené
- uznesenie č. 31/3/2017 – nepodpísané – opätovne prerokované a odsúhlasené.
Poslanec p. František Kysel navrhol aby sa znova hlasovalo za toto uznesenie, či sú za alebo
proti, keď ho starosta nepodpísal.
Starosta vyzval poslancov , aby si navrhli riešenie a on sa k tomu nebude vyjadrovať ako ďalej
postupovať pri tomto uznesení č. 31/3/2017.
Starosta dal hlasovať na pokyn poslanca p. Františka Kysela.
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Návrh poslanca p. Jozefa Kyseľa je, aby si toto uznesenie nechali pod tým istým číslom ako
bolo č. 31/3/2017, keď to bude nanovo odsúhlasené a bude platné do 2 mesiacov od OZ,
odkedy starosta nepodpísal uznesenie.
Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby to uznesenie ostalo pod tým istým číslom uznesenia a
nie pod novým uznesením.
Uznesenie č. 31/3/2017 bolo na dnešnom OZ opätovne prerokované a odsúhlasené.
Starosta prečítal nepodpísané uznesenie č. 31/3/2017
Znenie uznesenia č. 31/3/2017 : Starosta, keď minie viac ako 50,- € bez súhlasu Obecného
zastupiteľstva, dá sa mu to k náhrade.
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

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

0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

0

- uznesenie č. 32/3/2017 – splnené
- uznesenie č. 33/3/2017 – nepodpísané
Vyjadrenie poslancov : žiadame písomné stanovisko p. JUDr. Jančiho o priebehu spolupráce
jeho kancelárie a obce Huty a akým spôsobom mu bola poskytovaná súčinnosť zo strany
obce.
- uznesenie č. 34/3/2017 – splnené
K bodu 4./ Návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
Poslanci dostali návrh rozpočtu Obce Huty, na roky 2017, 2018, 2019.
Starosta sa opýtal poslancov, aby sa vyjadrili k rozpočtu.
Poslanec p. František Kysel mal pripomienku, že každá položka bude rozpísaná zvlášť a mi
máme psi, smeti dokopy. Zamestnankyňa odpovedala, že bolo schválené na položky a nie
na podpoložky.
Starosta pripomenul poslancom, že na minulom OZ, kde sa schvaľovali Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Huty , na návrh poslanca p. Jozefa Kyseľa, ktorý tvrdil, že sa
má urobiť finančný rozpočet s takými položkami ako majú na Veternej Porube čo sme aj
urobili a vyhoveli sme Vašej požiadavke a keď Vám to znovu nevyhovuje, tak budeme musieť
znova zmeniť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty, ak Vy tvrdíte že to
je zle na položky.
Poslanec p. Jozef Kyseľ mal pripomienku, že kde je napísaných v rozpočte 7 000 € na rok
2017 na vyvlastnenie pozemkov ku Mišíkovcom z rezervného fondu, čo bolo odsúhlasené .
Starosta odpovedal, že sme sa dohodli, že sa ide zapisovať geometrický plán a že sa ide
zriaďovať vecné bremeno.
Uznesenie č. 36/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2017.
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K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
5

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

0

Rozpočet obce Huty na rok 2017 nebol schválený.
K bodu 5./ Riešenie bývalého školského vodovodu.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal list – žiadosť o darovanie spoluvlastníckeho podielu
vodnej stavby ,, Huty – Intenzifikácia vodného zdroja a rekonštrukcia prívodného potrubia”,
rezerváru a záchytu prameňa pre obec, ktorý bol zaslaný na VÚC, p. Ing. Magda Horčičková –
riaditeľka odboru správy majetku, poverená vedením, Komenského 48, Žilina, dňa
17.03.2017.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo riešenie bývalého školského vodovodu, s tým že
vodovod sa bude riešiť po nadobudnutí podielu od Žilinského samosprávneho kraja.
K bod 6. / Územný plán obce Huty.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách neprerokovalo Územný plan obce Huty.
K bodu 7./ Riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Poslanci doporučujú odložiť riešenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, kým nebude
schválený rozpočet obce Huty.
Uznesenie č. 37/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi odložiť riešenie rekonštrukcie
miestnych komunikácií, kým nebude schválený rozpočet obce Huty.
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./ a.) Informácia o určení zástupcu starostu.
Starosta obce p. Juraj Staš určil za zástupcu starostu p. Ing. Lukáša Sivku.
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b.) Určenie oprávnenej osoby na výkon občianskych obradov – sobášov
Na výkon občianskych obradov – sobášov obecné zastupiteľstvo určilo oprávnenú osobu p.
Ing. Lukáša Sivku – poslanca OZ v Hutách.
Uznesenie č. 38/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách určuje osobu oprávnenú na výkon občianských obradov –
sobášov :
- Ing. Lukáš Sivko – poslanec obecného zastupiteľstva v Hutách.
K bodu 8 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

K bodu 9./ Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom
Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou.
Poslanci dostali návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom
Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou. Starosta sa opýtal kto má nejaké pripomienky.
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal kto robil zmluvu. Starosta odpovedal, že Obecný úrad.
Uznesenie č. 39/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou.
K bodu 9/
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 10./ Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty
a Pozemkovým spoločenstvom urbariátu Huty.
Poslanci dostali návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty
a Pozemkovým spoločenstvom urbariátu Huty.
Pripomienka poslanca p. Jozefa Kyseľa, či uvedený zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v budove Obecného úradu je správne uvedený v zmluve o výpožičke
nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým spoločenstvom urbariátu Huty.
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Uznesenie č. 40/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi, aby skontroloval či uvedený zákon č.
182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v budove Obecného úradu je správne
uvedený v zmluve o výpožičke nebytového priestoru medzi obcou Huty a Pozemkovým
spoločenstvom urbariátu Huty.
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. / Voľba hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 41/4/2017
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
23.06. 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 09.06. 2017. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 11/
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 12/ Návrh na prerokovanie o zmene plánu Obecných zastupiteľstiev na rok 2017.
Poslanec p. Jozef Kyseľ dal návrh na prerokovanie o zmene plánu Obecných zastupiteľstiev
na rok 2017.
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Uznesenie č. 42/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby obecné zastupiteľstvá sa konali raz za mesiac
o 17. hod. v piatok.
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./ Diskusia, pripomienky občanov.
- Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ o krádeži motorovej kosačky a krovinorezov.
- Vyjadrenie poslancov k riešeniu prístupu k RD súpisné č. 40 p. Stašovej Anny :
všetci poslanci sú za to, aby sa odpredala časť pozemku p. Anne Stašovej kolmo na štátnu
cestu popred jej pozemok
K bodu 14. / Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 3/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.45 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Ing. Lukáš Sivko – poslanec ...............................................................................
odmietol podpísať
František Kysel – poslanec ..................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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