Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 27. júla 2018
6/2018

Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0

Návrh programu zasadnutia :

NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Huty na celé funkčné obdobie rokov
2018 – 2022
5. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Hutách na celé volebné obdobie
rokov 2018 – 2022
6. Určenie volebných obvodov obce Huty pre voľby do orgánov samosprávy obcí na
volebné obdobie rokov 2018 - 2022
7. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
8. Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
9. Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
10. Riešenie bývalého Školského vodovodu:
- riešenie dohody medzi Obcou Huty a Jozefom Badánikom - BADAS
- návrh na schválenie vyhotovenia projektovej dokumentácie k vybudovaniu nového
rezervoáru (vysporiadanie pozemku, stavebné povolenie)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.
Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
Revízia elektrických zariadení.
Interpelácie poslancov.
Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Záver.

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 6/2018.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 2, tak toto zasadnutie OZ nie je uznášania schopné.
Prítomní 2 poslanci : p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ
Neprítomní 3 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Miroslav Butora

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