Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 26. januára 2018
1/2018

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. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
6. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
9. Zmluva č.273/H/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku doručená od PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch.
10. Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš
11. Prerokovanie bývalého školského vodovodu
12. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2018
13. Diskusia, pripomienky občanov.
14. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2018.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
Neprítomný 1 poslanec : p. Ing. Lukáš Sivko
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. Jozefa Kyseľa a p. Františka Kysela
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Jozefa Kyseľa a p.
Františka Kysela
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 všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
6. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020.
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016.
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
9. Zmluva č.273/H/2017 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku doručená od PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch.
10. Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš
11. Prerokovanie bývalého školského vodovodu
12. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2018
13. Diskusia, pripomienky občanov.
14. Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš sa opýtal poslancov, či má niekto niečo na doplnenie.
p. Jozef Kyseľ predložil návrh na zmenu a doplnenie programu na OZ č. 1/2018, ktoré sa
uskutoční dňa 26.01.2018.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal tento návrh na zmenu a doplnenie programu na OZ č.
1/2018, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2018.
Dolu podpísaní poslanci OZ navrhujú zmenu a doplnenie programu na zasadnutie OZ č.
1/2018.
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Návrh programu :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
5. Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome súpisné č. 40
p. Anny Stašovej
6. a) Prerokovanie bývalého školského vodovodu
b) Prerokovanie obecných vodovodov, ktoré vybudovala obec
7. Preplatenie cestovných náhrad
8. Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš
9. Prerokovanie platu starostu
10. Zmluva o zimnej údržbe
11. Vyjadrenie k príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce, ktorý starosta poslal
poštou poslancom OZ
12. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020
14. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016
15. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty
16. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
17. Interpelácia poslancov OZ
18. Rôzne
19. Diskusia, pripomienky občanov
20. Záver
Podpísaní poslanci OZ p. František Kysel a p. Jozef Kyseľ
Starosta obce predložil upravený návrh programu zasadnutia na schválenie :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
5. Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome súpisné č. 40
p. Anny Stašovej
6. a) Prerokovanie bývalého školského vodovodu
b) Prerokovanie obecných vodovodov, ktoré vybudovala obec
7. Preplatenie cestovných náhrad
8. Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na Okresnom
súde Liptovský Mikuláš
9. Prerokovanie platu starostu
10. Zmluva o zimnej údržbe
11. Vyjadrenie k príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce, ktorý starosta poslal
poštou poslancom OZ
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12. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020
14. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Huty k 31.12.2016
15. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty
16. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 ktorý sa vydáva prevádzkový poriadok pre
pohrebiská – cintoríny v obci Huty
17. Interpelácia poslancov OZ
18. Rôzne
19. Diskusia, pripomienky občanov
20. Záver
Uznesenie č. 1/1/2018
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:
Neprítomný:
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p. František Kysel, p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Kyseľ

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil OZ, že nepodpísal žiadne uznesenia z OZ, konaného dňa 24.11.2017.
- uznesenie č. 103/11/2017 - nepodpísané
- uznesenie č. 104/11/2017 - nepodpísané
- uznesenie č. 105/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 106/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 107/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 108/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 109/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 110/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 111/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 112/11/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 113/11/2017 – nepodpísané
K bodu 4./ Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Poslanci navrhli, aby OZ boli každý mesiac.
Uznesenie č. 2/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018. Obecné
zastupiteľstvá budú zvolané v piatok o 17.00 hod. Určené dátumy : 26.01.2018, 23.02.2018,
23.03.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 29.06.2018, 27.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018,
26.10.2018, 30.11.2018, 14.12.2018.
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K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 5./ Prerokovanie obecného pozemku, ktorý sa nachádza pri Rodinnom dome
súpisné č. 40 p. Anny Stašovej
Vyjadrenie starostu : ak p. poslanci prejavujú záujem o zrušenie vecného bremena pri súp. č.
40, navrhujem, aby túto vec riešil právnik.
Uznesenie č. 3/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje podnet na Okresnú prokuratúru, či obec Huty
postupovala v súlade so zákonom pri zriadení vecného bremena p. Lagovskej na parcelách č.
CKN 5779/3 a 5779/4 v k. ú. Huty.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 6./ a) Prerokovanie bývalého školského vodovodu
Poslanec p. Jozef Kyseľ sa opýtal, kedy bola odsúhlasená žaloba na Okresný súd.
Starosta obce podal žalobu na Okresný súd bez súhlasu OZ.
Vyjadrenie starostu : starosta sa k tejto veci vyjadrí do 30 dní.
Starosta prečítal vyjadrenie k žalobe.
Vyjadrenie starostu: starosta vyzýva poslancov, aby sa vyjadrili čo prerokovali pri tomto
bode.
Vyjadrenie poslancov: poslanci OZ žiadali starostu obce, aby prečítal uznesenie, kde poslanci
schválili podanie žaloby na p. Badánika a takisto žiadali uznesenie, kde poslanci schválili, aby
p. JUDr. Medvecká riešila vodovod. Starosta obce bol za p. JUDr. Medveckou bez schválenia
OZ ohľadom vodovodu za ktoré bolo p. JUDr. Medveckej z obce zaplatené. Preto poslanci
navrhujú, aby tento úkon, ktorý bol zaplatený p. JUDr. Medveckej bol zosobnený starostovi
obce.
Vyjadrenie starostu: k uzneseniu OZ ohľadom podania žaloby na súd sa vyjadrí do 30 dní.
Ďalej uvádza, že zástupkyňa starostu p. Anna Kučerová si objednala právne služby bez
súhlasu OZ a platila právnikovi mesačne cca 400 €.
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Starosta informoval OZ s oznámením, ktoré písal na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš zo dňa
14.11.2017
Starosta informoval OZ z listom od Okresného úradu Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej a vodnej správy, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, že
vyzval p. Badánika – BADAS na doloženie dokladov do 7 pracovných dní.
Vyjadrenie starostu: starosta obce súhlasí s navrhovaným riešením, aby sa vybudoval nový
rezervár.
Vyjadrenie poslancov: OZ dáva návrh na zakúpenie rezerváru, ktorý bude zakopaný pri
súčasnom vodojeme, ktorý vlastní VÚC Žilina s tým, že poslanci doporučujú starostovi obce,
aby oslovil VÚC Žilina, či budú súhlasiť, aby tento rezervár bol prepojený do vodovodného
systému, ktorým je väčšinovým vlastníkom VÚC Žilina.
Vyjadrenie starostu: starosta vyzýva poslancov, aby začali súčasne riešiť aj náležitosti spojené
so stavebným povolením. Navrhuje, aby do budúceho OZ boli oslovení projektanti, aby sa
mohlo vybaviť čo najskôr stavebné povolenie, taktiež si myslí, že k vyjadreniu VÚC Žilina
bude potrebná projektová dokumentácia.
Písanie listu na VÚC Žilina :
- Žiadosť o súhlas k pripojeniu nového rezerváru k jestvujúcej vodovodnej sústave v
obci Huty ( bývalý školský vodovod ).
Obec Huty má záujem o vybudovanie nového rezerváru o objeme cca 15-20 m3, ktorý je
potrebný aby bola zabezpečená dodávka pitnej vody pre užívateľov pripojených na bývalý
školský vodovod v obci Huty, nakoľko súčasný rezervár o objeme 10 m3 je nepostačujúci
( 50 rokov ) môže dôjsť k havarijnému stavu. Na základe rozhodnutia Okresného národného
výboru v Liptovskom Mikuláši, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
zo dňa 3.12. 1977 bolo povolené MNV Huty zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva obce
Huty. Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie skupinový vodovod č. 2 ( školský ) sa
k jestvujúcemu záchytnému a používanému prameňu zachytí ešte jeden prameň o výdatnosti
25 l/minútu ( Prašivý vrh ), ktorý sa zvedie do jestvujúceho vodojemu o obsahu 10 m3
používaný pre školu. Na základe uvedeného povolenia je zrejme, že obec Huty sa stala po
vybudovaní záchytného prameňa a dvoch vetiev spoluvlastníkom na vodovodnej sieti.
Uvedená stavba je vybudovaná obcou Huty, ale nie je skolaudovaná. Na základe vyššie
uvedeného Vás žiadame o súhlas k pripojeniu nového rezerváru k jestvujúcej vodovodnej
sústave v obci Huty ( bývalý školský vodovod ).
Neprítomný poslanec p. Miroslav Butora v čase od 21.55 hod. – 22.23 hod.
K bodu 6./ b) Prerokovanie obecných vodovodov, ktoré vybudovala obec
OZ prerokovalo obecné vodovody, ktoré vybudovala obec.
K bodu 7./ Preplatenie cestovných náhrad
Poslanci navrhujú schváliť preplatenie cestovných náhrad, ohľadom riešenia bývalého
školského vodovodu VÚC Žilina a za účelom riešenia súdneho sporu 10C/264/2014 pri p.
JUDr. Medveckej v Liptovskom Mikuláši.
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Uznesenie č. 4/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje preplatenie cestovných náhrad p. Františkovi
Kyselovi, p. Jozefovi Kyseľovi, p. Miroslavovi Butorovi a p. Jaroslavovi Gregorovi st. v cene
cestovného lístka, ktorí boli na VÚC Žilina ohľadom riešenia bývalého školského vodovodu.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

Uznesenie č. 5/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje preplatenie cestovných náhrad pre p. Miroslava
Butoru a p. Jozefa Kyseľa v cene cestovného lístka, ktorí boli za účelom riešenia súdneho
sporu 10C/264/2014 pri p. JUDr. Medveckej v Liptovskom Mikuláši.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko

K bodu 8./ Prerokovanie súdneho sporu pod sp. zn. 10C/264/2014, ktorý je vedený na
Okresnom súde Liptovský Mikuláš
Poslanci súhlasia s mimosúdnym riešením medzi obcou Huty a Kurnutovcami a medzi obcou
Huty a p. Martinom Badlíkom, s tým že si nebudú požadovať úhrady trov od obce.
Uznesenie č. 6/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí s mimosúdnym riešením medzi obcou Huty
a Kurnutovcami a medzi obcou Huty a p. Martinom Badlíkom, s tým že si nebudú požadovať
úhrady trov od obce.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Ing. Lukáš Sivko
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K bodu 9./ Prerokovanie platu starostu
OZ prerokovalo plat starostu obce, s tým že boli oboznámení, že starosta má plat 850 € v
hrubom a nesúhlasí so znížením platu do konca volebného obdobia.
K bodu 10./ Zmluva o zimnej údržbe
Vyjadrenie poslancov : OZ dáva na vedomie, že Zmluvu o zimnej údržbe, ktorá je uzatvorená
s p. Danielčakom, starosta uzatvoril bez súhlasu OZ. Poslanci navrhujú, aby sa cesty odhŕňali
aj od Obecného úradu až po miestnu komunikáciu ku kostole.
K bodu 11./ Vyjadrenie k príkazu na vykonanie inventarizácie majetku obce, ktorý
starosta poslal poštou poslancom OZ
Vyjadrenie poslancov : poslanci OZ žiadajú starostu, aby predložil uznesenie, kde boli
schválené komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce a takisto menovacie dekréty,
kde boli vymenovaní predsedovia a členovia komisií.
Poslanec p. Miroslav Butora odchádza z OZ o 0:15 hod. popolnoci.
K bodu 12./ Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty
č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta oboznámil poslancov z protestom od prokurátora proti VZN obce Huty č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pod č. Pd
107/17/5505-3.
Zapisovateľka prečítala porušenie zákona od Jozefa Konôpku, Smreková 14, Praha, ktorý bol
zaslaný na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš a zároveň prečítala žiadosť o súčinnosť –
odpoveď na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš.
Uznesenie č. 7/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách vyhovuje protestu prokurátora pod číslom Pd107/17/5505-3,
ktorý bol doručený dňa 6.11. 2017 na obec Huty a zároveň zrušuje VZN č. 2/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

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

0
0
2

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora

Vyjadrenie starostu : starosta obce upozorňuje poslancov, že platné VZN sa nedá zrušiť
uznesením. Ďalej vyzýva poslancov, aby predložili návrh VZN, nakoľko nesúhlasia so
zavedením kuka nádob.
Vyjadrenie poslancov : poslancom OZ nebol predložený návrh VZN. Tento návrh nebol
vyvesený na úradnej tabuli v zákonne stanovenej lehote to znamená, že poslanci nemohli
súhlasiť s novým návrhom VZN, ktoré nebolo predložené poslancom OZ.
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Vyjadrenie starostu : na základe toho, že poslanci odmietli rokovať na OZ dňa 24.11.2017
o proteste prokurátora, nemohol starosta pripraviť návrh nového VZN tak, aby sa mohlo
schváliť do konca roka 2017, lebo nevedel akým spôsobom sa má vykonať zber kom. odpadu
v obci.
Vyjadrenie poslancov : starosta obce mohol zvolať mimoriadne OZ ohľadom VZN, kde by sa
bol riešil návrh VZN.
Vyjadrenie starostu : starosta obce vyzýva poslancov, aby návrh nového VZN riešili teraz.
Vyjadrenie starostu : poslanci OZ na výzvu starostu odmietajú riešiť návrh nového VZN.
Vyjadrenie poslancov : starosta obce klame stým, že poslanci nechcú riešiť návrh VZN s tým
že v programe OZ nebol bod na schválenie VZN, ale len protest prokurátora. Materiály na OZ
vypracováva Obecný úrad nie poslanci OZ. Poslancom OZ neboli doručené žiadne materiály
z Obecného úradu na návrh VZN.
Vyjadrenie starostu : na dnešnom rokovaní dal starosta návrh, že sa bude komunálny odpad
vyvážať v kuka nádobách, ktoré by sa dali do každej domácnosti. Poslanci OZ takéto riešenie
odmietajú a pritom taktiež odmietajú dať návrh akým spôsobom sa bude vyvážať komunálny
odpad z obce.
K bodu 13./ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019 až 2020
Poslanci navrhli, aby sa zvolalo nové OZ z dôvodu, že starosta obce nezvolal 3 zastupiteľstva.
Odchádza poslanec p. František Kysel a aj ostatní poslanci p. Jozef Kyseľ a p. Anna Kučerová.
Starosta ukončil OZ, nakoľko už nebolo uznášania schopné.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 1:14 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Jozef Kyseľ – poslanec ..........................................................................................
podpísaná
František Kysel – poslanec....................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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