Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 8. marca 2017
2/2017

Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Neospravedlnení:0

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. Informácia o vzdaní sa mandátu poslancov.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva- náhradníkov.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty.
7. Riešenie bývalého školského vodovodu.
8. Diskusia, pripomienky občanov.
9. Záver.
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 3 a toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 3 poslanci : p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ, p. Anna Kučerová
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. Miroslava Butoru
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Uznesenie č. 25/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Annu Kučerovú a p.
Miroslava Butoru.
Poslanec p. Jozef Kyseľ doplnil 2 body do programu :
1. Návrh na prerokovanie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 1/2017
2. Návrh na prerokovanie trestného rozkazu, ktorý bol doručený dňa 14.11.2016 na OÚ Huty
z Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Starosta pri doplňovaní bodov do programu OZ
upozornil, že Rokovací poriadok platí aj pre poslancov OZ, nie len pre starostu a aby sa body
doplňovali aspoň 10 dní dopredu pred konaním OZ.
Starosta ich zaradil ako bod 8 a 9
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. Informácia o vzdaní sa mandátu poslancov.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva- náhradníkov.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty.
7. Riešenie bývalého školského vodovodu.
8. Návrh na prerokovanie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 1/2017
9. Návrh na prerokovanie trestného rozkazu, ktorý bol doručený dňa 14.11.2016 na OÚ
Huty z Okresného súdu Liptovský Mikuláš
10. Diskusia, pripomienky občanov.
11. Záver.
Uznesenie č. 26/3/2017
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:

3
0
0
0

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 1/2/2017 – 24/2/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.02.2017.
- uznesenie č. 8/2/2017 – v plnení
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- uznesenie č. 9/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 10/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 12/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 14/2/2017 – nie je podpísané
- uznesenie č. 15/2/2017 – nie je podpísané
- uznesenie č. 16/2/2017 – nie je podpísané
- uznesenie č. 17/2/2017 – nie je podpísané
- uznesenie č. 18/2/2017 – v plnení
- uznesenie č. 22/2/2017 – nie je podpísané
Ostatné uznesenia sú splnené.
K bodu 4. / Informácia o vzdaní sa mandátu poslancov.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ o vzdaní sa mandátu poslanca p. Ivety Šavrtkovej
dňa 21.2.2017 a vzdaní sa mandátu poslanca ako aj zástupcu starostu obce p. Alojza Sitára
dňa 22.2.2017 a taktiež ako aj odmeny. Starosta informoval, že odmeny sa nemôžu vzdať
pretože to nie je v zásadách odmeňovania poslancov.
Uznesenie č. 27/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie informáciu starostu o vzdaní sa mandátu
poslancov obecného zastupiteľstva p. Ivety Šavrtkovej, bytom Huty 156 a p. Alojza Sitára,
bytom Huty 50.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Berie na vedomie :
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
0
0

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ

K bodu 5. / Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva- náhradníkov.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ, že prvý náhradník je p. Ing. Lukáš Sivko a druhý
náhradník p. František Kysel.
Starosta prečítal sľub, ktorý znie :
S Ľ U B poslanca :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Náhradníci p. Ing. Lukáš Sivko a p. Franišek Kyseľ, zložili sľub poslanca a následne ho
podpísali a starosta im odovzdal osvedčenia.
Starosta konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
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Prítomní 5 poslanci : p. Miroslav Butora, p. Jozef Kyseľ, p. Anna Kučerová, p. Ing. Lukáš Sivko,
p. František Kysel
Uznesenie č. 28/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách konštatuje, že po vzdaní sa mandátu poslancov obecného
zastupiteľstva prvý náhradník p. Ing. Lukáš Sivko a druhý náhradník p. František Kysel zložili
zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Konštatovali :

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

K bodu 6./ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Huty.
Starosta obce p. Juraj Staš sa opýtal poslancov, či majú k zásadám nejaké pripomienky, že
materiál dostali. Poslanci navrhli, aby sa v zásadách hospodarenia s finančnými
prostriedkami
upravilo : v čl. 4 bod 4 za a) b) c) na sumu 20 € a v čl. 22 bod 1 za a) b) c) raz ročne
Uznesenie č. 29/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Huty s nasledovnými úpravami :
v čl. 4 bod 4 za a) b) c) na sumu 20 €
v čl. 22 bod 1 za a) b) c) raz ročne
K bodu 6./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

0
0
0

K bodu 7. / Riešenie bývalého školského vodovodu.
Starosta obce p. Juraj Staš informoval OZ o podaní žaloby na Okresný súd, dňa 07.03.2017 o
vyhlásení absolútnej neplatnosti právneho úkonu, žalobca Obec Huty a žalovaný Jozef
Badánik – BADAS.
Starosta prečítal podmienky na odborne spôsobilú osobu.
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Občan p. Alojz Kyseľ sa opýtal, že kto schválil žalobu na súd, či to nemali schváliť poslanci.
Starosta odpovedal, že nie a je to v kompetencii starostu.
Starosta prečítal žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vodnej stavby ,,Huty –
Intenzifikácia vodného zdroja a rekonštrukcia prívodného potrubia“, rezerváru a záchytu
prameňa pre obec.
Uznesenie č. 30/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje žiadosť o darovanie spoluvlastníckeho podielu
vodnej stavby ,,Huty – Intenzifikácia vodného zdroja a rekonštrukcia prívodného potrubia“,
rezerváru a záchytu prameňa pre obec.
K bodu 7./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

0
0
0

Vyjadrenie starostu : Danú žiadosť pošle do 17.03. 2017.
Vyjadrenie poslancov : Obecné zastupiteľstvo v Hutách nesúhlasí s podaním žaloby na p.
Badánika na Okresný súd, tým že ju starosta poslal bez súhlasu obecného zastupiteľstva
a obecné zastupiteľstvo starosta informoval až po podaní žaloby na Okresný súd.
Pripomienka občana p. Alojza Kyseľa : p. Alojz Kyseľ sa opýtal starostu, aby prečítal znenie
žaloby na Okresný súd.
Starosta prečítal Žalobu, ktorú poslal na Okresný súd dňa 07.03.2017.
Starosta rozdal poslancom návrh Zmluvy o správe a výkone prevádzky od p. Benikovského,
ktorý sa bude prejednávať na budúcom OZ.
Starosta rozdal poslancom polohopis ako sú umiestnené vodojemy, ktorý vyhotovil p. Glut
( GEODET –KA ).
Uznesenie č. 31/3/2017
Starosta, keď minie viac ako 50,- € bez súhlasu Obecného zastupiteľstva, dá sa mu to
k náhrade.
K bodu 7./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0
2
0

p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ, p. František Kysel
p. Ing. Lukáš Sivko, p. Miroslav Butora

Starosta oboznámil OZ s listom :
Žiadosť o vyjadrenie bývalého školského vodovodu – starosta prečítal list, ktorý zaslal na
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Pripomienka občana p. Alojza Kyseľa, že p. Badánik má iba hlavnú trasu a nie bočné prípojky.
K bodu 8./ Návrh na prerokovanie uznesení, ktoré starosta obce nepodpísal z OZ č. 1/2017
Starosta prečítal nepodpísané uznesenia z OZ č. 1/2017
- uznesenie č. 14/2/2017 - prerokované pri riešení vodovodu
- uznesenie č. 15/2/2017 – prerokované pri riešení vodovodu
- uznesenie č. 16/2/2017 – prerokované pri riešení vodovodu
- uznesenie č. 17/2/2017 – prerokované pri riešení vodovodu
- uznesenie č. 22/2/2017 – vysvetlil prečo ho nepodpísal, že by tam malo byť doporučuje
starostovi, aby úradná tabuľa bola na zástavke pri kostole
Uznesenie č. 32/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje starostovi, aby úradná tabuľa bola na zástavke pri
kostole.
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

0
0
0

K bodu 9./ Návrh na prerokovanie trestného rozkazu, ktorý bol doručený dňa 14.11.2016
na OÚ Huty z Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Vyjadrenie starostu : starosta sa k tomuto bodu bude vyjadrovať na budúcom OZ, nakoľko
nemal čas na prípravu.
Vyjadrenie poslancov : Poslanci OZ upozornili, že trestný rozkaz , ktorý bol doručený dňa
14.11.2016 na OÚ Huty z Okresného súdu Liptovský Mikuláš, starosta obce prečítal na OZ ,
ktoré sa uskutočnilo dňa 17.02.2017 a to len na výzvu poslancov OZ p. Jozefa Kyseľa, p. Anny
Kučerovej a p. Miroslava Butoru.
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Uznesenie č. 33/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje, aby do budúceho obecného zastupiteľstva sa
zohnal právnik, ktorý bude zastupovať obec v súdnom konaní k č. 10C2682014 – pozemok pri
Dolinke.
K bodu 9./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

0
0
0

K bodu 10./ Diskusia, pripomienky občanov.
- Slečna Mária Kučerová, mala pripomienku, že nepočuť dobre obecný rozhlas, keď sa niečo
hlási v obci.
Starosta odpovedal, že sme v rozpočtovom provizóriu a teraz ho opravovať nemôžme, ale
riešili sme a boli to tu už dva krát opravovať p. Drozd a nevedia to opraviť, buď zavolať inú
firmu alebo sa bude riešiť niečo iné.
- Slečna Mária Kučerová mala ešte pripomienku, že pri cintorínoch okolo smetných košov
pozbierať plasty zo sviečok a že je neporiadok v zástavkách.
Starosta odpovedal, že vždy pošle aktivačných, aby sa upratalo alebo to ide upratať sám.
- p. Milan Preboj sa opýtal, či sa dačo rieši s tou cestou pri nich, čo vyviera voda s pod cesty,
čo boli pozerať cestári.
Starosta odpovedal, že sme písali, prečistil sa garád a sami nevedia čo by bolo
najrozumnejšie tam urobiť a je to v plnení. Starosta sa opýtal p. Preboja, aby povedal nejaký
návrh ako to odstrániť a p. Preboj odpovedal, že on žiadne návrhy nedáva, že na to sú
dospelí ľudia , ktorí sú tam a vedia čo majú robiť a tá voda na ceste tečie už 40 rokov.
- p. Alojz Kyseľ sa opýtal, či sa zapisuje cesta k Jurišovcom.
Starosta odpovedal, že je to v plnení.
- p. Jozef Vyparina sa opýtal, či starosta pozeral VZN k UPN.
Starosta odpovedal, že ešte nie.
- poslanec p. Miroslav Butora dal návrh, že by bolo dobre vypíliť kreviny pri Františkovi
Kyseľovi, že ohrozujú VO.
- Starosta odpovedal, že sa vypílilo, čo sa dalo a že by trebalo vypíliť aj ten strom pri zástavke
( pri p. Juríkovej ), že ten tiež ohrozuje.
- p. Anna Stašová sa opýtala, že chce kúpiť pozemok pred bránou.
Starosta odpovedal, že si nepreberá poštu a že mala zaslané uznesenie z OZ, ktoré bolo
schválené.
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Uznesenie č. 34/3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje , aby starosta oslovil p. Geodeta, ktorý
zameriaval pôvodný stav zaužívanej prístupovej cesty k súp. č. 39 – p. Lagovskej.
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

p. Miroslav Butora, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ,
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel

0
0
0

K bodu 11./ Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2017, kďe
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.17 hod.

podpísaná
Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : Anna Kučerová – poslankyňa ...............................................................................
podpísaná
Miroslav Butora – poslanec ..................................................................................

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