Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 24. januára 2022
1/2022

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. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
5. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
Rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
9. Záver.

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2022.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 3, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 3 poslanci : Miroslav Ťapaják, Domonik Ťapaják, Alojz Gromský
Neprítomní 2 poslanci : Andrej Ťapaják, Pavol Sálus
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : Marcelu Prebojovú
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Za overovateľov určujem : Alojza Gromského a Miroslava Ťapajáka
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Alojza Gromského
a Miroslava Ťapajáka
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu.
Starosta obce Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia OZ č. 1/2022, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Huty od 20.01.2022 do 25.01.2022.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
5. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
Rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
9. Záver.

Uznesenie č. 1/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program zasadnutia OZ č. 1/2022, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Huty od 20.01.2022 do 25.01.2022.
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
5. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
Rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
6. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
9. Záver.
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K bodu 2/ b)
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Alojz Gromský

Andrej Ťapaják, Pavol Sálus

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 40/12/2021 do 50/12/2021 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 8/2021, konaného dňa 05.12.2021.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 40/12/2021 – splnené
uznesenie č. 41/12/2021 – v plnení
uznesenie č. 42/12/2021 – splnené
uznesenie č. 43/12/2021 – splnené
uznesenie č. 44/12/2021 – v plnení
uznesenie č. 45/12/2021 – splnené
uznesenie č. 46/12/2021 – splnené
uznesenie č. 47/12/2021 – splnené
uznesenie č. 48/12/2021 – v plnení
uznesenie č. 49/12/2021 – v plnení
uznesenie č. 50/12/2021 – splnené

K bodu 4./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a.) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
Starosta obce Juraj Staš informoval obecné zastupiteľstvo o rozpočtovom opatrení starostu obce
č. 12/2021 a č. 13/2021.
Uznesenie č. 2/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hutách b e r i e n a v e d o m i e informáciu o rozpočtovom opatrení
starostu obce č. 12/2021 a č. 13/2021 - povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c).
K bodu 4a./
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
2

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Alojz Gromský

Andrej Ťapaják, Pavol Sálus
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Nehlasovali:

0

b.) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2022.
Uznesenie č. 3/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2022.
K bodu 4b/
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Alojz Gromský

Andrej Ťapaják, Pavol Sálus

K bodu 5./ . Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
Starosta obce Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo s Dodatkom č. 1 k Zmluve č.
868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného
poriadku zo dňa 27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
Uznesenie č. 4/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k Zmluve č. 868/2019/KP o zriadení
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa
27.12.2019 ( ďalej len ,,Zmluva“).
K bodu 5./
Starosta obce Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Alojz Gromský

Andrej Ťapaják, Pavol Sálus

K bodu 6./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 7./ Diskusia.
Nebola žiadna diskusia.
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K bodu 8./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta obce Juraj Staš konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 9./ Záver
Starosta obce Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2022, kde poďakoval
všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 9:25 hod.

podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce ................................................................
podpísaná
Overovatelia : Alojz Gromský – poslanec ...................................................................................
podpísaná
Miroslav Ťapaják – poslanec ...............................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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