Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 23. júna 2017
5/2017

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. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Smernica o verejnom obstarávaní.
6. Predloženie cenových ponúk na výber projektanta na projekt Kultúrny dom v Hutáchprístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú stanicu.
7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom
s manželkou Zuzanou Kyseľovou- schválenie zmluvných podmienok.
8. Záverečný účet obce Huty za rok 2016.
9. Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
10. Riešenie plánu hrobových miest.
11. Diskusia, pripomienky občanov.
12. Záver.
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia :
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2017.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 4 poslanci : p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef Kyseľ.
Neprítomný 1 poslanec : p. Miroslav Butora.
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. Františka Kysela a p. Annu Kučerovú
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa p. Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice p. Františka Kysela
a p. Annu Kučerovú.
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu :
Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod do programu :
 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Poslanec p. Jozef Kyseľ doplnil bod do programu :
 Návrh na zakúpenie krovinorezov – 2 ks,Starosta obce p. Juraj Staš predložil 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. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Smernica o verejnom obstarávaní.
6. Predloženie cenových ponúk na výber projektanta na projekt Kultúrny dom
v Hutách- prístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú stanicu.
7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom
s manželkou Zuzanou Kyseľovou- schválenie zmluvných podmienok.
8. Záverečný účet obce Huty za rok 2016.
9. Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
11. Návrh na zakúpenie krovinorezov – 2 ks,12. Riešenie plánu hrobových miest.
13. Diskusia, pripomienky občanov.
14. Záver.
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Uznesenie č. 65/6/2017
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:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 43/5/2017 – 64/5/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva č. 4/2017, konaného dňa 26.05.2017.
-

uznesenie č. 44/5/2017 – splnené
uznesenie č. 45/5/2017 – splnené
uznesenie č. 46/5/2017 – splnené
uznesenie č. 47/5/2017 – splnené
uznesenie č. 48/5/2017 – splnené
uznesenie č. 49/5/2017 – splnené
uznesenie č. 50/5/2017 – v bode programu
uznesenie č. 51/5/2017 – splnené
uznesenie č. 52/5/2017 – v plnení
uznesenie č. 53/5/2017 – splnené
uznesenie č. 54/5/2017 – splnené
uznesenie č. 55/5/2017 – v plnení
uznesenie č. 56/5/2017 – splnené
uznesenie č. 57/5/2017 – splnené
uznesenie č. 58/5/2017 – splnené
uznesenie č. 59/5/2017 – splnené
uznesenie č. 60/5/2017 – splnené
uznesenie č. 61/5/2017 – splnené
uznesenie č. 62/5/2017 – nesplnené
uznesenie č. 63/5/2017 – v plnení
uznesenie č. 64/5/2017 – nepodpísané

K bodu 4./ Voľba hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ, že máme prihlášku na Hlavného kontrolóra obce
od p. PhDr. Desany Stromkovej a zároveň prečítal jej prihlášku na Hlavného kontrolóra
obce.
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Uznesenie č. 66/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách volí Hlavného kontrolóra obce Huty p. PhDr. Desanu
Stromkovú.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2

p. Ing. Lukáš Sivko, p. Anna Kučerová

0
2

p. František Kysel, p. Jozef Kyseľ

1

p. Miroslav Butora

Hlavný kontrolór obce Huty nebol zvolený.
Konštatovanie : na základe toho, že nebol zvolený Hlavný kontrolór obce Huty, OZ v Hutách
vyhlasuje novú voľbu hlavného kontrolóra obce Huty.
Uznesenie č. 67/6/2017
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
25.08. 2017.
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 do 11.08. 2017. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 5./ Smernica o verejnom obstarávaní.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ so Smernicou o verejnom obstarávaní a je
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hutách.
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K bodu 6. / Predloženie cenových ponúk na výber projektanta na projekt Kultúrny
dom v Hutách - prístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú stanicu.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ s troma cenovými ponukami :
 prvá cenová ponuka – od projektovej a inžinierskej kancelárie : PRO – ING
Ružomberok, Liptovská 2127/6, 034 01 Ružomberok, Ing. Renáta Tkáčová, ponuková
cena 2 460,00 €
 druhá cenová ponuka – od PRORERY, s.r.o., - architektonická a projekčná kancelária,
Nám. A. Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok, Ing. Peter Rázga, ponuková cena
3 120,00 €
 tretia cenová ponuka – od Ing. Ľubomíra Sleziaka, Murgašova 549/9, 034 01
Ružomberok, Autorizovaný stavebný inžinier, ponuková cena 2 750,00 €
Uznesenie č. 68/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí, aby projektovú dokumentáciu na stavbu Kultúrneho
domu v Hutách – prístavba a stavebné úpravy I. PP na Hasičskú stanicu vyhotovila projektová
a Inžinierska kancelária PRO-ING Ružomberok, Ing. Renáta Tkáčová na základe cenovej
ponuky vo výške 2 460,- €
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
4
p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová, p. Jozef
Za:
Kyseľ

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 7./ Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Huty a Jozefom
Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou- schválenie zmluvných podmienok.
Starosta obce p. Juraj Staš predložil OZ návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
obcou Huty a Jozefom Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou- schválenie zmluvných
podmienok.
Poslanci nemali k návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 69/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje zmluvné podmienky o nájme nebytových
priestorov medzi obcou Huty a Jozefom Kyseľom s manželkou Zuzanou Kyseľovou.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová

0
1

p. Jozef Kyseľ

1

p. Miroslav Butora
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K bod 8. / Záverečný účet obce Huty za rok 2016.
Starosta obce p. Juraj Staš predložil OZ Záverečný účet obce Huty za rok 2016.
Pripomienka poslanca p. Jozefa Kyseľa : pri čerpaní rozpočtu tovary a služby rozpísať na čo sa
použili finančné prostriedky na aké nákupy za rok 2016.
Uznesenie č. 70/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje Záverečný účet obce Huty za rok 2016 a celoročné
hospodárenie s výhradami.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora

Uznesenie č. 71/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách príjma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri výdavkoch
pri položke tovary a služby za rok 2016, uvedenie sumy 26 720,41 € na čo boli použité.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora

Uznesenie č. 72/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 258,70 €.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora
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K bodu 9./ Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie ,,ku Kubekovcom ,, .
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ s cenovou ponukou od Prima Slovakia s.r.o. na
výmenu rúr v Miestnej komunikácií ku Kubekovcom a Cestné stavby nepredložili ponuku.
Starosta sa opýtal poslancov, aby sa vyjadrili.
Vyjadrenie poslancov :
 poslanec p. František Kysel – návrh, aby to robila firma
 poslanec p. Jozef Kyseľ – návrh, aby to robila firma
 poslanec p. Ing. Lukáš Sivko – návrh, aby to robila firma
 poslankyňa p. Anna Kučerová – návrh, aby to robila firma
Vyjadrenie starostu : starosta je za to, aby sa rúry vymenili svojpomocne, čím by sa za
ušetrené peniaze vyasfaltovala celá Miestna komunikácia ku Kubekovcom.
Uznesenie č.73/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách doporučuje starostovi, aby sa oslovili tri firmy na výmenu rúr
v Miestnej komunikácii ku Kubekovcom.
K bodu 9/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4

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

0
0
1

p. Miroslav Butora

K bodu 10./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
OZ v Hutách prerokovalo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
Vyjadrenie poslancov : na základe predchádzajúceho uznesenia počkáme na cenové ponuky
a potom vypracujeme zmenu rozpočtu.
K bodu 11./ Návrh na zakúpenie krovinorezov – 2 ks,Poslanec p. Jozef Kyseľ navrhol, aby sa zakúpili 2 kosačky – krovinorezy do hodnoty
1 500,- €.
Vyjadrenie starostu : starosta žiada poslancov, aby určili z ktorej položky budú použité
finančné prostriedky na nákup krovinorezov.
Návrh poslanca p. Jozefa Kyseľa, aby sa použili finančné prostriedky z rozpočtu obce z
položky všeobecný material 1 500,- €.
K bodu 12./ Riešenie plánu hrobových miest.
Starosta obce p. Juraj Staš oboznámil OZ, že sme dostali dve cenové ponuky :
 prvá cenová ponuka od 3Wslovakia, s.r.o., Na vinohrady 59, 911 05 TrenčínZlatovce, ponúkaná cena 385,38 € bez DPH + 20 % DPH
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druhá cenová ponuka od MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06
Bratislava, ponúkaná cena 540,00 € s DPH

Vyjadrenie poslancov p. Ing. Lukáša Sivku, p. Františka Kysela a p. Anny Kučerovej: súhlasia,
aby pasportizáciu hrobových miest zrealizovala firma 3Wslovakia, s.r.o,.
Vyjadrenie poslanca p. Jozefa Kyseľa : bez vyjadrenia.
Uznesenie č. 74/6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Hutách súhlasí, aby pasportizáciu hrobových miest zrealizovala firma
3Wslovakia, s.r.o.
K bodu 12/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3

p. Ing. Lukáš Sivko, p. František Kysel, p. Anna Kučerová

0
1

p. Jozef Kyseľ

1

p. Miroslav Butora

K bodu 13./ Diskusia, pripomienky občanov.
- Poslanec p. František Kysel sa opýtal, či prišlo niečo zo Žiliny ohľadom vody.
Starosta odpovedal že nie.
Starosta oboznámil OZ s cenovými ponukami na opravu miestnych komunikácií od Cestných
stavieb Liptovský Mikuláš :




ku Kučerovcom by vyšla pokládka 5 cm asfaltu za cenu 7 554,67- € bez DPH
ku Mišíkovcom by vyšla pokládka 5 cm asfaltu za cenu 14 573,69- € bez DPH
ku Kubekovcom by vyšla pokládka 5 cm asfaltu za cenu 3 681,42- € bez DPH

K bodu 14./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2017, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce .................................................................
podpísaná
Overovatelia : František Kysel – poslanec ...................................................................................
podpísaná
Anna Kučerová – poslankyňa .................................................................................
podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta
8

