Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 4. augusta 2020
4/2020

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. Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
5. Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
6. Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
7. Žiadosť o zámenu pozemkov.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od spoločnosti
Enpora s.r.o.
11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
14. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2020.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják, Alojz Gromský
Neprítomný 1 poslanec : Pavol Sálus
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce p. Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : Marcelu Prebojovú
Za overovateľov určujem : Alojza Gromského a Dominika Ťapajáka
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Alojza Gromského
a Dominika Ťapajáka
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia OZ č. 4/2020, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Huty od 30.07.2020 do 05.08.2020.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
5. Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
6. Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
7. Žiadosť o zámenu pozemkov.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od spoločnosti
Enpora s.r.o.
11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
14. Záver.
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod do programu s doplnením bodu 11 :
 Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č. 582/2004 Z.
z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
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PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
5. Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
6. Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
7. Žiadosť o zámenu pozemkov.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od spoločnosti
Enpora s.r.o.
11. Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
12. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
15. Záver.
Uznesenie č. 19/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e
a) Návrh programu zasadnutia OZ č. 4/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sídle obce Huty od 30.07.2020 do 05.08.2020.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
5. Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
6. Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
7. Žiadosť o zámenu pozemkov.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
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10. Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od spoločnosti
Enpora s.r.o.
11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
14. Záver.
b) Zmena programu zasadnutia OZ č. 4/2020 s doplnením bodu č. 11 Upozornenie
prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodné
body programu č. 11,12,13,14 sa posúvajú a nasledujú po bode č. 11.
c) Doplnený a upravený Program zasadnutia OZ č. 4/2020 s doplneným bodom č. 11
Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pôvodné body program č. 11,12,13,14 sa posúvajú a nasledujú po bode č. 11.
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu .
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
5. Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
6. Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
7. Žiadosť o zámenu pozemkov.
8. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
b) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
10. Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od spoločnosti
Enpora s.r.o.
11. Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
12. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
15. Záver.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 9/4/2020 do 18/4/2020 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 2/2020, konaného dňa 30.04.2020. Zasadnutie obecného
zastupiteľstva č. 3/2020, konaného dňa 06.07.2020 nebolo uznášania schopné.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 9/4/2020 – splnené
uznesenie č. 10/4/2020 – splnené
uznesenie č. 11/4/2020 – splnené
uznesenie č. 12/4/2020 – splnené
uznesenie č. 13/4/2020 – splnené
uznesenie č. 14/4/2020 – splnené
uznesenie č. 15/4/2020 – splnené
uznesenie č. 16/4/2020 – splnené
uznesenie č. 17/4/2020 – v plnení
uznesenie č. 18/4/2020 – splnené

K bodu 4./ Žiadosť o prerokovanie návrhu Farskej rady Huty.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Farskej rady Huty.
 Vyjadrenie poslancov : na základe vyjadrenia starostu, že obec nemôže investovať do
opravy nehnuteľného majetku ( kostola ) nemôže schváliť dotáciu na opravu kostola.
K bodu 5./ Zmeny a doplnky ÚPN obce Huty č. 2.
Doplnenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu č. 2. Na základe žiadostí. Na
uvedených pozemkoch budú nové rekreačné a polyfunkčné plochy : E KN č. 5279, 4889,
4888, 5367, C KN č. 4988/3
Uznesenie č. 20/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e doplnenie týchto pozemkov do zmien a
doplnkov územného plánu č. 2. Na uvedených pozemkoch budú nové rekreačné a
polyfunkčné plochy :
E KN č. 5279, 4889, 4888, 5367
C KN č. 4988/3
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

Uznesenie č. 21/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách r u š í uznesenie č. 17/4/2020 zo zasadnutia OZ č. 2/2020
Obce Huty zo dňa 30.04.2020.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

Uznesenie č. 22/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e na základe predloženého zámeru zmien a
doplnokov územného plánu obce Huty č. 2 nasledovné :
1.) Aby spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky č. 2 územného plánu
obce Huty spracoval Ing. arch. Goč Dávid na základe cenovej ponuky zo dňa 28.07. 2020 vo
výške 3 900,00 €.
2.) Aby obstarávanie územného plánu obce zmeny a doplnky č. 2 obstarávala Ing. arch. Anna
Gočová na základe cenovej ponuky zo dňa 28.07. 2020 vo výške 2 500,00 €.
3.) Uvedené náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi žiadosti, v prípade ak žiadateľ
požadoval začleniť viacero pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Huty č. 2,
ktoré netvoria jeden ucelený celok bude každá jedna parcela, respektíve ucelený celok
považovaný ako za novú žiadosť.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

6

K bodu 6./ Prerokovanie umiestnenia kontajnerov na separáciu skla.
 Vyjadrenie poslancov : súhlasia s umiestnením kontajnerov na separáciu skla ku
Kultúrnemu domu v Hutách.
K bodu 7./ Žiadosť o zámenu pozemkov.
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o zámenu pozemkov od Alojza Sitára.
Uznesenie č.23/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e zámer prevodu nehnuteľného majetku obce
formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom zámeny je podiel na
pozemku parcely registra E č. 7601 o výmere 192 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný
na LV č.1360, v k. ú. Huty vo vlastníctve obce v podiele 1/1–ina. Prevádzanému
spoluvlastníckemu podielu obce zodpovedá výmera 192 m2. Túto výmeru plánuje obec
zameniť s nehnuteľným majetkom – pozemkom registra E č. 1564/10 o výmere 1419 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č.1273, v k. ú. Huty, ktorý vlastnia :
Sitár Alojz v podiele 1/4-tina, Piatková Anna v podiele 1/2-ica, Stašová Hermína v podiele
1/8-ina a 1/8-ina. Obec má záujem zameniť podie, ktorý vlastní Alojz Sitár, v podiele 1/4-ina.
Prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 354,75 m2. Na uvedenom
pozemku sa nachádza prístupová komunikácia ku Kultúrnemu domu súp. č. 69, avšak
pozemok pod touto prístupovou komunikáciou obec nevlastní.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Hutách v tomto prípade
považuje to: - že je v záujme obce vysporiadať pozemok pod prístupovou komunikáciou
k stavbe súpisné číslo 69 (kultúrny dom vo vlastníctve Obce Huty), pričom obec do zámeny
dáva podiel na pozemku, ktorý je pre obec neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom
a v nižšej výmere, ako obec zámenou získa.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

3
0
1
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják
Alojz Gromský
Pavol Sálus

K bodu 8./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
a.) Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 5/2020
Starosta obce Juraj Staš informoval obecné zastupiteľstvo o rozpočtovom opatrení starostu
obce č. 5/2020
Uznesenie č. 24/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách b e r i e
opatrení starostu obce č. 5/2020

n a v e d o m i e informáciu o rozpočtovom

K bodu 8a./
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

b.) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 6/2020
Uznesenie č. 25/8/2020
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. 6/2020.
K bodu 8b/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

K bodu 9./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty
Starostu obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 26/8/2020
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 1.11. 2020
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 134,00 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 do 18.10. 2020 K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
8

K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

K bodu 10./ Urgencia dopracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Huty od
spoločnosti Enpora s.r.o.
Starosta oboznámil poslancov s urgenciou dopracovania zmien a doplnkov územného plánu
obce Huty od spoločnosti Enpora s.r.o.
Uznesenie č. 27/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách d o p o r u č u j e starostovi, aby sa na základe doručenej
urgencie od spoločnosti Enpora s.r.o. OZ zaoberalo zmenami a doplnkami územného plánu
č. 1 až po dokončení zmien a doplnkov územného plánu č. 2.
K bodu 10/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

K bodu 11./ Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č.
582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Starosta oboznámil poslancov s upozornením prokurátora za účelom odstránenia
porušovania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 28/8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hutách b e r i e n a v e d o m i e upozornenie prokurátora zo dňa
03.08. 2020 k sp. značke Pd 92/20/5505 – 2 s tým, že odstráni protiprávny stav.
K bodu 11/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Nehlasovali:

4
0
0
1
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják,
Alojz Gromský

Pavol Sálus

K bodu 12./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 13./ Diskusia
Nebola žiadna diskusia.
K bodu 14./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 15./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2020, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 11:22 hod.

podpísaná

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