Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 08. júna 2018
5/2018

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
Riešenie zrealizovania stavby: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
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)
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
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13.
14.
15.
16.

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. 5/2018.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 5 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, Miroslav
Butora, p. Jozef Kyseľ
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. Ing. Lukáša Sivku a p. Františka Kysela
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Ing. Lukáša Sivku
a p. Františka Kysela
Doplnenie do programu od poslancov p. Jozefa Kyseľa, p. Františka Kysela, p. Miroslava
Butoru, p. Anny Kučerovej a p. Ing. Lukáša Sivku :
 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Huty na celé funkčné obdobie
2018- 2022.
 Vyjadrenie poslancov OZ k rozsudku v mene SR k súdnemu sporu
10C/268/2014-346.
 Vyjadrenie poslancov OZ k odvolaniu rozsudku v súdnom spore 10C/268/2014346, ktoré vypracovala právna zástupkyňa obce.
 Vyjadrenie poslancov OZ k zápisnici č. 8/2017.
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. Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
6. Riešenie zrealizovania stavby: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
7. Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
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8. Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
9. 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)
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
11. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.
12. Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
13. Revízia elektrických zariadení.
14. Interpelácie poslancov.
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
16. Záver.
Uznesenie č. 18/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje program podľa predloženého návrhu.
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
5. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
6. Riešenie zrealizovania stavby: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
7. Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
8. Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
9. 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)
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
11. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.
12. Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
13. Revízia elektrických zariadení.
14. Interpelácie poslancov.
15. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
16. Záver.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
3

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

2

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora

0

Uznesenie č. 19/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmenu návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. 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 2018 2022
5. Vyjadrenie poslancov OZ k rozsudku v mene SR k súdnemu sporu 10C/268/2014-346.
6. Vyjadrenie poslancov OZ k odvolaniu rozsudku v súdnom spore 10C/268/2014-346,
ktoré vypracovala právna zástupkyňa obce.
7. Vyjadrenie poslancov OZ k zápisnici č. 8/2017.
8. Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
9. Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
10. Riešenie zrealizovania stavby: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
11. Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného bremena k právu
prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
12. Zrušenie Miestneho národného výboru v Hutách MNV- prevádzkareň.
13. 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)
14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Huty.
15. Predloženie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.
16. Porušovanie §-u 10, ods. 1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách
upozornenie
17. Revízia elektrických zariadení.
18. Interpelácie poslancov.
19. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
20. Záver.
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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. Anna Kučerová,
p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 16/5/2018 – 17/5/2018 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 4/2018, konaného dňa 04.05.2018.
- uznesenie č. 16/5/2018 – splnené
- uznesenie č. 17/5/2018 – splnené
K bodu 4./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Huty na celé funkčné obdobie
2018- 2022
Poslanci navrhujú rozsah funkcie starostu obce Huty na 3 hodiny denne na celé funkčné
obdobie 2018-2022.
Uznesenie č. 20/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu obce Huty
na 3 hodiny denne na celé funkčné obdobie 2018-2022.
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. Anna Kučerová,
p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

K Bodu 5./ Vyjadrenie poslancov OZ k rozsudku v mene SR k súdnemu sporu
10C/268/2014-346.
 Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa :
1.) žiadam starostu obce, aby do najbližšieho OZ starosta predložil uznesenia z OZ,
kde poslanci schválili, aby do súdneho sporu 10C/268/2014 boli doplnení p. Milan
Kurnota a p. Alena Kurnotová.
2.) žiadam starostu obce, aby do najbližšieho OZ predložil poslancom OZ uznesenie
z OZ, kde poslanci schválili v súdnom spore 10C/268/2014 podanú žalobu vziať
späť ohľadom neplatnosti zmluvy zo dňa 12.2.2008.

5

Uznesenie č. 21/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách odporúča starostovi obce, aby uznesenia, ktoré žiadal
poslanec Jozef Kyseľ predložil starosta na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
K bodu 5/
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. Anna Kučerová,
p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ

0
0
0

 Vyjadrenie starostu : poslanci OZ boli oboznámení s uvedenou žalobou p. advokátkou
Medveckou a nenamietali, aby sa súdny spor ukončil.
K bodu 6./ Vyjadrenie poslancov OZ k odvolaniu rozsudku v súdnom spore 10C/268/2014346, ktoré vypracovala právna zástupkyňa obce.
 Vyjadrenie poslancov OZ : k odvolaniu rozsudku v mene SR z Okresného súdu
Liptovský Mikuláš, ktorý bol vypracovaný právnou zástupkyňou obce a bol doručený
na OÚ Huty dňa 2.5.2018. Poslanci OZ dávajú na vedomie, že odvolanie k rozsudku im
bolo väčšine doručené poštou dňa 10.5.2018, s tým že odvolanie bolo potrebné
podať do 7.5.2018. Preto poslanci OZ upozorňujú, že pre nezodpovednosť starostu
obce sa poslanci OZ nemohli k odvolaniu vyjadriť ani ho doplniť.
 Vyjadrenie starostu : návrh odvolania bol doručený na OÚ Huty 2.5. 2018. Poslancom
bol odoslaný poštou 3.5.2018, keďže poslanci OZ okrem Ing. Lukáša Sivku odmietajú
prevziať písomnosti osobne od p. starostu, starosta im tento návrh zaslal zaslal
poštou. Pán Ing. Lukáš Sivko si uvedený návrh odvolania prevzal osobne 3.5.2018.
K bodu 7./ Vyjadrenie poslancov OZ k zápisnici č. 8/2017.
 Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : poslanec Jozef Kyseľ sa opýtal starostu obce, či
poslal poslancom OZ pozvánky na OZ č. 8/2017.
 Vyjadrenie starostu : starosta konal v súlade so zákonom.
K bodu 8./ Záverečný účet obce Huty za rok 2017.
Poslancom OZ bol predložený návrh Záverečného účtu obce Huty za rok 2017.
Uznesenie č. 22/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Záverečný účet obce Huty za rok 2017a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu

6

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
2

p. František Kysel, p. Miroslav Butora

0

Uznesenie č. 23/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použite prebytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 219,96 €.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

0
2

p. František Kysel, p. Miroslav Butora,

0

K bodu 9./ Návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
Neprítomný poslanec p. František Kysel od 20.35 hod.
Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce Huty na rok 2018 a na roky 2019-2020.
Uznesenie č. 24/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje rozpočet obce Huty na rok 2018.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
1

p. Jozef Kyseľ

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová, p. Miroslav Butora,

1

p. František Kysel

Rozpočet obce Huty na rok 2018 nebol schválený.
K bodu 10./ Riešenie zrealizovania stavby: Kultúrny dom – prístavba a stavebné úpravy
I.PP na hasičskú zbrojnicu.
 Vyjadrenie poslanca p. Miroslava Butoru : súhlasí s rekonštrukciou KD – prístavba
a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú zbrojnicu v prípade ak sa nájde firma ktorá to za
dané peniaze urobí. S týmto vyjadrením som súhlasil aj na začiatku riešenia
rekonštrukcie tejto stavby.
 Vyjadrenie poslanca p. Ing. Lukáša Sivku : súhlasím s rekonštrukciou KD – prístavba
a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú zbrojnicu za podmienky že starosta začne
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administratívne konanie v danej veci. Bude informovať poslancov o cenových
ponukách, ktorá bude spĺňať kritérium 31 500 € a zároveň žiadam starostu aby
informoval poslancov o zmkuvných podmienkach na najbližšom OZ medzi obcou Huty
a štátom.
 Vyjadrenie poslankyne p. Anny Kučerovej : súhlasím s vyjadrením p. Ing. Lukáša Sivku.
Uznesenie č. 25/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby sa začalo výberové konanie na zrealizovanie
stavby : KD – prístavba a stavebné úpravy I. PP na hasičskú zbrojnicu. Cena vykonaných prác
nemôže presiahnúť 31 500 €. 30 000 € bude použitých z poskytnutej účelovej dotácie a 1 500
€ z rezervného fondu obce Huty. Stavebné práce nad rámec 31 500 € bude obec vykonávať
svojpomocne.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

1

p. Anna Kučerová

0
3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ

1

p. František Kysel

K bodu 11./ Návrh na schválenie právneho zástupcu k riešeniu zrušenia vecného
bremena k právu prechodu a prejazdu pred rodinným domom súp. č. 40 .
 Vyjadrenie starostu : na základe toho, že poslanci odmietajú schváliť právne služby na
zrušenie vecného bremena k právu prechodu a prejazdu pre Rodinný dom súp. č. 40
osloví advokáta, aby sa vyjadril ako postupovať pri zrušení vecného bremena.
Odchádza poslanec p. Ing. Lukáš Sivko o 22.36 hod.
Odchádza poslanec p. Miroslav Butora o 22.38 hod.
Starosta ukončil OZ z dôvodu, že už nie je OZ uznášania schopné o 22:38 hod.
podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Ing. Lukáš Sivko – poslanec ..................................................................................
podpísaná
František Kysel – poslanec ....................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
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