Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 28. júla 2017
6/2017

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.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
Riešenie havarijného stavu ostatných miestnych komunikácií v obci.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Informácia starostu o doručení listu k voľbe hlavného kontrolóra.
Diskusia, pripomienky občanov.
Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ.
Neprítomný poslanec : p. Miroslav Butora
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. František Kysel, p. Jozef Kyseľ
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Františka Kysela
a p. Jozefa Kyseľa
Prítomný poslanec : p. Miroslav Butora
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia.
Poslanec p. František Kysel doplnil body do programu :
 Návrh na prerokovanie bývalého školského vodovodu.
 Prejednanie umiestnenia kuka nádob na komunálny odpad.
 Návrh na prerokovanie kosenia tráv v blízkostí obydlí
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil body do programu :
 Rôzne a.) List od JUDr. Jaroslava Kiapeša – poverený p. Dašou Lagovskou
b.) Žiadosť o vykonanie štátneho odborného dozoru zo dňa 8.4.2016
Starosta obce p. Juraj Staš predložil upravený návrh programu zasadnutia :
NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
Riešenie havarijného stavu ostatných miestnych komunikácií v obci.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Informácia starostu o doručení listu k voľbe hlavného kontrolóra.
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10.
11.
12.
13.

Návrh na prerokovanie bývalého školského vodovodu.
Prejednanie umiestnenia kuka nádob na komunálny odpad.
Návrh na prerokovanie kosenia tráv v blízkostí obydlí.
Rôzne
a.) List od JUDr. Jaroslava Kiapeša – poverený p. Dašou Lagovskou
b.) Žiadosť o vykonanie štátneho odborného dozoru zo dňa 8.4.2016
14. Diskusia, pripomienky občanov.
15. Záver.
Uznesenie č. 75/7/2017
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 zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva č. 4/2017, konaného dňa 26. mája 2017 :
- uznesenie č. 63/5/2017 – v plnení
- uznesenie č. 55/5/2017 – splnené
- uznesenie č. 52/5/2017 – splnené
od č. 65/6/2017 – 74/6/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 5/2017, konaného
dňa 23. júna 2017 :
- uznesenie č. 65/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 66/6/2017 – nebol schválený HK
- uznesenie č. 67/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 68/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 69/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 70/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 71/6/2017 – splnené
Rozdaná príloha k Záverečnému účtu – rok 2016 ( položka tovary a služby )
Poslanec p. Jozef Kyseľ pripomenul, že pri schválení Záverečného účtu nebola predložená
správa, ktorú mal predložiť starosta obce o vykonaní auditu za rok 2016.
- uznesenie č. 72/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 73/6/2017 – splnené
- uznesenie č. 74/6/2017 – splnené
K bodu 4./ Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Huty- Hasičskej stanice.
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že bol dodaný návrh projektovej dokumentácie,
ktorý bol prejednany s požiarnikmi.
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Uznesenie č. 76/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu, zabezpečenie spolufinancovania projektu ,, Kultúrny
dom v Hutách – prístavba a stavebné úpravy I. PP. na Hasičskú zbrojnicu „ vo výške
najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.
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

Uznesenie č. 77/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmenu názvu projektu z ,, Kultúrny dom v Hutách
– prístavba a stavebné úpravy I. PP. na Hasičskú stanicu“ na ,, Kultúrny dom v Hutách –
prístavba a stavebné úpravy I. PP. na Hasičskú zbrojnicu“.
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

K bodu 5./ Žiadosť o začlenenie pozemku do Územného plánu obce Huty.
p. Ing. Vladimír Butora predložil žiadosť o začlenenie pozemkov do Územného plánu obce
Huty. Tento bod sa presúva do budúceho obecného zastupiteľstva.
K bodu 6. / Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že oslovil tri firmy na priepust ku Kubekovcom :
- Prima Slovakia za 10 117 € s DPH
- Cestné stavby za 8 819,48 € s DPH
- Riline za 8 518,97 € s DPH
Uznesenie č. 78/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje opravu havarijného stavu priepustu na miestnej
komunikácií ku Kubekovcom. Na základe cenových ponúk vyberá firmu Cestné stavby
Liptovský Mikuláš spol. s.r.o., kvôli dobrým referenciám.

4

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

Uznesenie č. 79/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu, havarijný stav priepustu na miestnej komunikácií ku
Kubekovcom na bežné výdavky vo výške 8 819,48 €.
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./ Riešenie havarijného stavu ostatných miestnych komunikácií v obci.
Poslanci navrhujú opraviť havarijné stavy miestnych komunikácií ku Kubekovcom, ku
Mišíkovcom, ku Kučerovcom, formou položenia nového asfaltového koberca po celej šírke
miestnej komunikácie . Na každú komunikáciu sa položí asfalt vo výške 3 500,- € s DPH.
O úsekoch, ktoré sa budú opravovať rozhodnú poslanci spolu so starostom.
Uznesenie č. 80/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje opravu havarijného stavu miestnych komunikácií
ku Kubekovcom, ku Mišíkovcom, ku Kučerovcom, formou položenia nového asfaltového
koberca po celej šírke miestnej komunikácie . Na každú komunikáciu sa položí asfalt vo výške
3 500,- € s DPH. O úsekoch, ktoré sa budú opravovať rozhodnú poslanci spolu so starostom.
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
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Uznesenie č. 81/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu,
havarijný stav miestnych komunikácií ku Kubekovcom, ku Mišíkovcom, ku Kučerovcom na
bežné výdavky vo výške 10 500,- €.
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 bod 8. / Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
V zmene rozpočtu sa upravila položka použite z rezervného fondu na Miestne komunikácie –
ku Kubekovcom, ku Kučerovcom , ku Mišíkovcom.
Uznesenie č. 82/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017
a 2/2017.
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

K bodu 9./ Informácia starostu o doručení listu k voľbe hlavného kontrolóra.
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo z listom od PhDr. Desany Stromkovej, ktorý bol
doručený na Obecný úrad 4.7.2018.
K bodu 10./ Návrh na prerokovanie bývalého školského vodovodu.
Poslanec p. František Kysel sa opýtal či neprišlo niečo ohľadom vodovodu.
Starosta odpovedal, že nie.
Uznesenie č. 83/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby starosta obce napísal e-mail na VÚC – Žilina,
ohľadom bývalého školského vodovodu do 4.8. 2017.
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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./ Prejednanie umiestnenia kuka nádob na komunálny odpad.
Poslanec p. František Kyseľ sa opýtal, prečo sú kuka nádoby pri ceste.
Poslanci sa dohodli, aby kuka nádoby boli umiestnené na pôvodných miestach.
Uznesenie č. 84/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby kuka nádoby boli umiestnené na pôvodných
miestach :
- Sklený vŕšok – na rázcestí ku Pavelkovcom
- na vŕšok ku Mišíkovcom ku Kuráňovi na zákrutu
- ku Gregorovcom
- za garáž ku Alojzovi Kyseľovi
- ku Kultúrnemu domu
- ku Kučerovcom
- na rázcestí Veľké Borové
- u Mišíčkov na odbočke u Dorušiaka
- u Kujanov
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 kosenia tráv v blízkostí obydlí.
Poslanci navrhli, aby starosta obce oslovil PD – Kvačany na zmulčovanie tráv v blízkosti
obydlí, aby sa predišlo vzniku požiaru.
Uznesenie č. 85/7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby starosta obce oslovil PD – Kvačany na
zmulčovanie tráv v blízkosti obydlí, aby sa predišlo vzniku požiaru.
K bodu 12/
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 13./ Rôzne
a.) List od JUDr. Jaroslava Kiapeša – poverený p. Dašou Lagovskou
Starosta prečítal list od JUDr. Jaroslava Kiapeša – poverený p. Dašou Lagovskou, ktorý bol
doručený na Obecný úrad 7.7.2017.
b.) Žiadosť o vykonanie štátneho odborného dozoru zo dňa 8.4.2016
Starosta oboznámil OZ, že sa bude rekonštruovať komunikácia III. triedy, ktorá prechádza
obcou Huty na základe vykonania štátneho odborného dozoru.
K bodu 14./ Diskusia, pripomienky občanov.
- p. Alojz Kyseľ sa opýtal, kedy sa bude zapisovať cesta k Jurišovcom, že mu volal p. Grúň.
- Starosta sa vyjadril, že je v plnení.
- p. Alojz Kyseľ sa opýtal, že dokedy to bude v plnení a starosta nemá záujem plniť,
vysporiadať cestu ku Jurišovcom pre všetkých občanov, ktorí tam majú pozemky.
Vyjadrenie starostu : OZ neodsúhlasilo vysporiadanie cesty ku Jurišovcom.
- p. Alojz Kyseľ opravuje svoje vyjadrenie : starosta nemá záujem o zapísanie.
K bodu 15./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 0.13 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : František Kysel – poslanec ...................................................................................
podpísaná
Jozef Kyseľ – poslanec .........................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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