Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Starej Hute, konaného dňa 10.06.2021
Číslo spisu: 102-1/2021
Prítomní:
Starosta obce

:

Milan Gonda

Prítomní poslanci OZ

:

Pavel Ľupták, Erik Záchenský, Pavel Gonda,
Milan Tuhársky

Návrhová komisia

:

Pavel Gonda, Erik Záchenský

Overovateľ. zápisnice

:

Pavel Ľupták, Erik Záchenský

Hospodárka obce

:

Dana Káčerová

Kontrolór obce

:

Ing. Ivan Sivok

Ospravedlnená

:

Stanislava Záchenská

Program : 1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Správa nezávislého audítora obce za rok 2020
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
6. Informáciu starostu obce o činnosti Obecného úradu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Zahájenie OZ
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Gonda o 17.30 hod. Privítal všetkých
prítomných. Ospravedlnila sa poslankyňa p. Stanislava Záchenská . Poslanec p. Milan
Tuhársky prišiel o 18.30 hod. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné – prítomní 4
poslanci.

Poslanci OZ prijali :
Uznesenie č.13/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo

B. Schvaľuje
1. Program rokovania OZ
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia : Pavel Gonda, Erik Záchenský
Overovatelia zápisnice : Pavel Ľupták, Erik Záchenský
Zapisovateľka: Dana Káčerová

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.14/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Pavel Gonda, Erik Záchenský
Overovateľov zápisnice: Pavel Ľupták, Erik Záchenský
Zapisovateľka: Dana Káčerová
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce previedol kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ, kde skonštatoval, že
prijaté uznesenia – úlohy sú splnené.

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.15/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesení z predošlého OZ
4. Správa nezávislého audítora obce za rok 2020
Správu nezávislého audítora obce pre obecné zastupiteľstvo prečítala hospodárka
obce. Audítorská spoločnosť Ecopora s.r.o., Zvolen vykonala audit účtovnej závierky
k 31.12.2020, kde konštatovala, že účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz finančnej
situácie obce a výsledok hospodárenia za rok 2020 je v súlade so zákonom o účtovníctve.

Poslanci OZ prijali:

Uznesenie č.16/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 predniesol kontrolór obce.
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.17/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Berie na vedomie
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

6. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov o tom, čo sa vykonalo v obci od posledného
zastupiteľstva:
- bol vykonaný hydrogeologický prieskum v hodnote 1 586,40 €
- vyčistil sa vodojem
- zakúpila sa kosačka v cene 5 988,00 €
- bola podaná žiadosť na UPSVaR, na poskytnutie príspevku do pracovného pomeru od
01.07.2021 pre 2 ženy, § 50j, na 9 mesiacov
- zakúpili sme novú laserovú farebnú tlačiareň v cene 546,49 €
- plánuje sa zrealizovať nový vonkajší obklad na MKS a položiť dlažbu pred MKS
- plánuje sa zatepliť budova OcÚ a prerobiť kúrenie na pelety
- dali sme vypracovať energetický audit OcÚ
- zakúpili sme vitamíny pre deti do 15 rokov

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.18/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o činnosti Obecného úradu

7. Rôzne
V rôznom starosta obce predložil žiadosti :
1. Mária Martinková, Stará Huta č.56
2. Helena Záchenská, Ján Záchenský, Stará Huta č. 201
3. Ján Augustín, Ľ. Štúra 2550/14, Zvolen
na odkúpenie obecného pozemku – zastavané plochy a nádvoria a orná pôda.
Poslanci odpredaj obecného pozemku pre záujemcov schválili , a to za kúpnu cenu 1 €/ m²,
s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci podľa osobitného zreteľa.

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.19/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. 1.Schvaľuje
Zámer odpredaja majetku obce pre p. Máriu Martinkovú, nar. 09.03.1951
bytom Stará Huta č.56, LV č.1, KNC – parc.č.2976/4, zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 149 m², s tým, že náklady spojené s prevodom si hradí kupujúci, za kúpnu
cenu 1€ /1m² podľa osobitného zreteľa
Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.20/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. 1.Schvaľuje
Zámer odpredaja majetku obce pre p. Helenu Záchenskú, nar. 11.10.1952,bytom
Stará Huta č. 201, v 1/2 , p. Jána Záchenského , nar. 05.12.1977, bytom Stará Huta
č.201, v 1/2 , LV č.1, KNC – parc.č.2540/6, orná pôda, o výmere 138 m², KNCpar. č. 2961/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m², KNC – parc.2961/7,
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 339 m² , s tým, že náklady spojené s prevodom si
hradí kupujúci, za kúpnu cenu 1€ /1m² podľa osobitného zreteľa
Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.21/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. 1.Schvaľuje

Zámer odpredaja majetku obce pre p. Jána Augustína , nar. 19.11.1949, bytom
Ľ. Štúra 2550/14, Zvolen, LV č.1, KNC – parc.č.2976/2, zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 304 m², s tým, že náklady spojené s prevodom si hradí kupujúci, za kúpnu
cenu 1€ /1m² podľa osobitného zreteľa
Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0
Starosta obce predniesol poslancom návrh na odpis pohľadávky – poplatok za
komunálny odpad pre p. Backu Jána, Stará Huta - Blýskavica č.191 , vo výške 49 €, nakoľko
nevieme zabezpečiť pravidelný odvoz kom. odpadu v časti Blýskavica.
(Rok 2019 – 14 €, rok 2020 – 15 €, rok 2021 – 20 €)

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.22/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
1. Odpis pohľadávky vo výške 49 € za komunálny odpad pre p. Jána Backu, Stará Huta –
Blýskavica č.191

Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0
Starosta obce predložil poslancom žiadosti – sťažnosti za poplatok za komunálny
odpad vo výške 20 € za nehnuteľnosť pre chalupárov.
1. Ing. Ján Švidraň, Záhonok 488/1, Zvolen – Odvolanie – žiadosť o zrušenie či zníženie
poplatku za komunálny odpad
2. Ing. Martin Kráľ, Bernolákova 27, Banská Bystrica - Neplatnosť vymáhania poplatku
za odpadky – odpor voči rozhodnutiu 95/2021
Poslanci OZ neschválili zníženie a ani zrušenie poplatku za komunálny odpad pre
chalupárov.
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.23/2021 OZ

Obecné zastupiteľstvo
A. Neschvaľuje
Žiadosť Ing. Švidraňa Jána , Záhonok 488/1, Zvolen a Ing. Martina Kráľa, Bernolákova
27, Banská Bystrica ohľadne zrušenia a zníženia poplatku za komunálny odpad

Hlasovanie : za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0
8. Diskusia
V diskusii poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy.
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol Pavel Gonda.
Hlasovanie : 4, proti: 0, zdržali sa : 0
10. Záver
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Dana Káčerová
Stará Huta, 10.06.2021

Overovatelia zápisnice : Pavel Ľutpák
Erik Záchenský

Milan Gonda - starosta obce

