Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 24. novembra 2017
9/2017

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. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Riešenie vodovodu – návrh na kolaudáciu neskolaudovaných stavieb.
5. Informácia starostu o súdnom spore sp. zn. 10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke.
6. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Huty.
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
8. Návrh na zmenu vykurovacieho telesa v budove obecného úradu – návrh na kúpu
nového kotla.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Diskusia, pripomienky občanov.
11. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 9/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní poslanci : p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ, p. Anna Kučerová, p. Ing. Lukáš Sivko,
p. František Kysel
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. Annu Kučerovú a p. Ing. Lukáša Sivku
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Annu Kučerovú a p.
Ing. Lukáša Sivku.
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. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Huty č. 2/2017
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Riešenie vodovodu – návrh na kolaudáciu neskolaudovaných stavieb.
5. Informácia starostu o súdnom spore sp. zn. 10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke.
6. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Huty.
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
8. Návrh na zmenu vykurovacieho telesa v budove obecného úradu – návrh na kúpu
nového kotla.
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Diskusia, pripomienky občanov.
11. Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal návrh na doplnenie programu na OZ, ktoré je zvolané na
deň 24.11. 2017 o 17.00 hod. na obecnom úrade, ktorý bol doručený na OÚ dňa 22.11.2017
od poslancov OZ obce Huty :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Schválenie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 7/2017
5. Prerokovanie majetku obce o ktorom rozhoduje starosta bez súhlasu poslancov OZ
6. Prerokovanie bývalého školského vodovodu:
a.) Informovať občanov o platení za vodu p. Badánikovi
b.) Preplatenie cestovných náhrad
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c.) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby vody
7. Návrh na prerokovanie platu a pracovnej doby starostu obce
8. Plnenie rozpočtu obce – rok 2017
9. Prerokovanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
10. Schválenie finančných prostriedkov na Mikuláša
11. Schválenie Vianočných poukážok
12. Prerokovanie zápisnic z OZ
13. Rôzne
14. Diskusia občanov
15. Záver
Poslanec p. Miroslav Butora navrhol, aby sa do tohto programu doplnil bod Voľba hlavného
kontrolóra obce Huty a Informácia starostu o súdnom spore sp. zn. 10C/268/2014 – pozemok
pri Dolinke.
Keďže poslanci odmietali schváliť návrh programu, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli
a trvali na tom aby bol prečítaný k schváleniu predložený návrh programu poslancami
Jozefom Kyseľom, Františkom Kyselom a Miroslavom Butorom starosta povedal, že sa tohto
zasadnutia nezúčastni a aby si tento bod Informácia starostu o súdnom spore sp. zna
10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke nazvali rokovanie o súdnom spore sp. značka
10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal upravený 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. Schválenie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 7/2017
5. Prerokovanie majetku obce o ktorom rozhoduje starosta bez súhlasu poslancov OZ
6. Prerokovanie bývalého školského vodovodu:
a.) Informovať občanov o platení za vodu p. Badánikovi
b.) Preplatenie cestovných náhrad
c.) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby vody
7. Návrh na prerokovanie platu a pracovnej doby starostu obce
8. Plnenie rozpočtu obce – rok 2017
9. Prerokovanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
10. Schválenie finančných prostriedkov na Mikuláša
11. Schválenie Vianočných poukážok
12. Prerokovanie zápisnic z OZ
13. Voľba hlavného kontrolóra obce Huty
14. Rokovanie o súdnom spore sp. značka 10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke
15. Rôzne
16. Diskusia občanov
17. Záver
Uznesenie č. 103/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program podľa predloženého návrhu.
.
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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

Starosta odmietol viesť OZ a poveril viesť OZ zástupcu starostu p. Ing. Lukáša Sivku.
K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Zástupca starostu p. Ing. Lukáš Sivko prečítal vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ č. 7/2017 zo dňa 06.10.2017:
- uznesenie č. 86/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 87/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 88/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 89/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 90/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 91/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 92/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 93/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 94/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 95/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 96/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 97/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 98/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 99/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 100/10/2017 – splnené
- uznesenie č. 101/10/2017 – splnené ( zástup. starostu obce prečítal e-mail od p. JUDr.
Zuzany Medveckej )
- uznesenie č. 102/10/2017 – v plnení
K bodu 4./ Schválenie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 7/2017
Zástupca starostu p. Ing. Lukáš Sivko predložil nepodpísané uznesenia z predošlého OZ č.
7/2017 :
- uznesenie č. 88/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 90/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 91/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 92/10/2017 – nepodpísané
- uznesenie č. 97/10/2017 – nepodpísané
Uznesenie č. 104/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva č.
7/2017, ktoré starosta nepodpísal : uznesenia č. 88/10/2017, č. 90/10/2017, č. 91/10/2017, č.
92/10/2017, č. 97/10/2017
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K bodu 4/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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./ Prerokovanie majetku obce o ktorom rozhoduje starosta bez súhlasu
poslancov OZ
Poslanci navrhujú podanie trestného oznámenia na starostu obce za porušenie zákona
o majetku obce a za urážku poslancov na obecnom zastupiteľstve č. 7/2017.
Uznesenie č. 105/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje podanie trestného oznámenia na starostu obce za
porušenie zákona o majetku obce a za urážku poslancov na obecnom zastupiteľstve č. 7/2017.
K bodu 5/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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

K bodu 6. / Prerokovanie bývalého školského vodovodu:
a.) Informovať občanov o platen za vodu p. Badánikovi
b.) Preplatenie cestovných náhrad
c.) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby
vody
a.) Informovať občanov o platení za vodu p. Badánikovi
Poslanci navrhuje požiadať VÚC Žilina o písomné vyjadrenie či je p. Badánik oprávnený
vyberať poplatky za vodu.
Uznesenie č. 106/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje požiadať VÚC Žilina o písomné vyjadrenie či je p.
Badánik oprávnený vyberať poplatky za vodu.
K bodu 6/ a.)
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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

b.) Preplatenie cestovných náhrad
Uznesenie č. 107/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje preplatenie cestovných náhrad pre poslancov
Františka Kysela, Jozefa Kyseľa, Miroslava Butoru a občanovi Jaroslavovi Gregorovi st. za
účelom stretnutia na VÚC Žilina, vo veci vodovodu.
K bodu 6/ b.)
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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

c.) Návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému rezerváru na zvýšenie zásoby
vody
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zakúpenie plastovej nádrže k pôvodnému
rezerváru na zvyšovanie zásoby vody.
K bodu 7./ Návrh na prerokovanie platu a pracovnej doby starostu obce
Poslanci sa informovali o úradných hodinách starostu obce a navrhujú zníženie platu
starostovi obce na základe č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest § 4 ods. 6 z koeficientu 1,49 na koeficient 1,10. Poslanci
obecného zastupiteľstva doporučujú starostovi obce, aby s týmto návrhom súhlasil.
Navrhnuté zníženie platu navrhujú poslanci obecného zastupiteľstva od 01.01.2018.
Uznesenie č. 108/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách navrhuje zníženie platu starostovi obce na základe č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest §
4 ods. 6 z koeficientu 1,49 na koeficient 1,10. Poslanci obecného zastupiteľstva doporučujú
starostovi obce, aby s týmto návrhom súhlasil.
Navrhnuté zníženie platu navrhujú poslanci obecného zastupiteľstva od 01.01.2018.
K bodu 7/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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 bod 8. / Plnenie rozpočtu obce – rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách prerokovalo plnenie rozpočtu obce k 31.10.2017.
K bodu 9./ Prerokovanie zmluvy o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Poslanci OZ dávajú na vedomie, že starosta obce uzatvoril Zmluvu o zimnej údržbe
miestnych komunikácií bez súhlasu OZ.
Uznesenie č. 109/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Dodatok k zmluve k zimnej údržbe miestnych
komunikácií, aby boli miestne komunikácie odhrnuté do 6.00 hod.
K bodu 9/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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./ Schválenie finančných prostriedkov na Mikuláša
Poslanci schvaľujú balíčky na Mikuláša vo výške 7,00 € za balíček. Nákup a doručenie
balíčkov zabezpečia poslanci Jozef Kyseľ, Miroslav Butora.
Uznesenenie č. 110/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje balíčky na Mikuláša vo výške 7,00 € za balíček.
Nákup a doručenie balíčkov zabezpečia poslanci Jozef Kyseľ, Miroslav Butora.
K bodu 10/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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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K bodu 11./ Schválenie Vianočných poukážok
Poslanci schvaľujú nákup vianočných poukážok v COOP jednote v hodnote 10,00 € pre
občanov s trvalým pobytom v obci od 60 rokov a invalidným dôchodcom. Doručenie
vianočných poukážok zabezpečia poslanci Ing. Lukáš Sivko, Miroslav Butora. V prípade
nedoručenia poukážok osobne bude doručené poštou.
Uznesenie č. 111/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje nákup vianočných poukážok v COOP jednote
v hodnote 10,00 € pre občanov s trvalým pobytom v obci od 60 rokov a invalidným
dôchodcom. Doručenie vianočných poukážok zabezpečia poslanci Ing. Lukáš Sivko, Miroslav
Butora. V prípade nedoručenia poukážok osobne bude doručené poštou.
K bodu 11/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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./ Prerokovanie zápisníc z OZ
Poslanci OZ prerokovali zápisnice z OZ. OZ doporučuje starostovi obce, aby ohodnotil
pracovníčku OÚ za vyhotovenie zápisníc vo výške 30 €.
Vyjadrenie zapisovateľky : zapisovateľka navrhla, aby si zápisnice písali poslanci OZ.
Vyjadrenie poslancov : poslanci odmietajú písať zápisnice z OZ.
Vyjadrenie zapisovateľky : zapisovateľka trvá, aby zápisnice z OZ si písali poslanci OZ.
Uznesenie č. 112/11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi obce, aby ohodnotil zapisovateľku za
vyhotovenie jednej zápisnice z obecného zastupiteľstva vo výške 30,00 €.
K bodu 12/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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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K bodu 13./ Voľba hlavného kontrolóra obce Huty.
Poslanci vyhlásili novú voľbu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 113/11/2017
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
26.01.2018. 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 do12.01.2018. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 13/
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko 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 14./ Rokovanie o súdnom spore sp. značka 10C/268/2014 – pozemok pri Dolinke
Poslanci OZ sa na základe e-mailu od p. JUDr. Zuzany Medveckej, že si s ňou dohodnú osobné
stretnutie.
K bodu 15./ Rôzne
Poslanci OZ nemajú k tomuto bodu žiadny návrh na prerokovanie.
K bodu 16./ Diskusia, pripomienky občanov.
Neboli žiadne pripomienky občanov.
K bodu 17./ Záver
Zástupca starostu obce p. Ing. Lukáš Sivko ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č.
9/2017, kde poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:40 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Anna Kučerová – poslankyňa ...............................................................................
podpísaná
Ing. Lukáš Sivko – poslanec ...................................................................................
nepodpísal
………………………………………….
Juraj Staš
Starosta
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Nepodpísal z dôvodu, že odmietol viesť zastupiteľstvo.
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