Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Starej Hute, konaného dňa 23.09.2021
Číslo spisu: 168-1/2021
Prítomní:
Starosta obce

:

Milan Gonda

Prítomní poslanci OZ

:

Stanislava Záchenská, Pavel Ľupták, Milan Tuhársky

Návrhová komisia

:

Stanislava Záchenská, Pavel Ľupták

Overovateľ. zápisnice

:

Milan Tuhársky, Pavel Ľupták

Hospodárka obce

:

Dana Káčerová

Kontrolór obce

:

Ing. Ivan Sivok

Ospravedlnení

:

Pavel Gonda, Erik Záchenský

Prítomní občania

:

Jaroslav Krnáč

Program :
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KNC 2540/6, KNC 2961/6,
KNC 2961/7, KNC 2976/4, KNC 2976/2
5. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
6. Rôzne – Upozornenie prokurátora
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Zahájenie OZ
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Gonda o 17.30 hod. Privítal všetkých
prítomných. Ospravedlnili sa : Pavel Gonda, Erika Záchenský. Obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné – prítomní 3 poslanci.
Poslanci OZ prijali :
Uznesenie č.24/2021 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 : Stanislava Záchenská, Pavel Ľupták
Overovatelia zápisnice : Milan Tuhársky, Pavel Ľupták
Zapisovateľka: Dana Káčerová
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.25/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Stanislava Záchenská, Pavel Ľupták
Overovateľov zápisnice: Milan Tuhársky, Pavel Ľupták
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.26/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Plnenie uznesení z predošlého OZ
4. Schválenie odpredaja obecného pozemku č. parcely KNC 2540/6, KNC 2961/6,KNC
2961/7, KNC 2976/4, KNC 2976/2
1. Mária Martinková, 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
2. Helena Záchenská, nar. 11.10.1952, bytom Stará Huta č.201 v 1/2 ,
Ján Záchenský, 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, KNC-parc.č.2961/6,
zastavaná plocha a nádvore, o výmere 20 m², KNC-parc.č. 2961/7,

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 339 m²
3. Ján Augustín, 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 hradí kupujúci, za kúpnu cenu 1 €/m² podľa
osobitného zreteľa
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.27/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1. Odpredaj 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 hradí kupujúci za kúpnu cenu 1 €/m² podľa osobitného zreteľa
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.28/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1.Odpredaj majetku obce pre p. Helenu Záchenskú, nar. 11.10.1952, bytom Stará Huta č.201
v 1/2 , pre 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, KNC-parc.č.2961/6, zastavaná plocha
a nádvore, o výmere 20 m², KNC-parc.č. 2961/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
339 m²
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.29/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1.Odpredaj 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 hradí kupujúci, za kúpnu cenu 1 €/m² podľa
osobitného zreteľa
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0

5. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov o tom, čo sa vykonalo v obci od posledného
zastupiteľstva a čo plánuje v blízkej budúcnosti:
-

plánujeme odkúpiť pozemok – prístupovú cestu pri Expozitúre ľudových remesiel –
(bývalej škôlke) – majitelia p. Karafa a p. Karafová, Košice
bol urobený energetický audit k projektu v sume 500 € na zateplenie a výmenu strechy
Obecného úradu, k podaniu projektu bude potrebné ešte vypracovať žiadosť + technický
projekt , čo bude obec stáť približne 4 000 €
uskutočnila sa oprava sokla budovy Kultúrneho domu v sume 3 146,66 €
pred Kultúrnym domom sa vyasfaltovalo priestranstvo v sume 4 012,80 €
je vymaľovaná garáž, kde je IVECO
na vodojeme sa opravila strecha
na dome smútku sa vymenila odkvapová rúra
vozili sme štrk z Kameňolomu na opravu ciest v obci a bude sa pokračovať v opravách
komunikácií
máme vydané nové povolenie na odber podzemnej vody do roku 2031
zakúpilo sa 10 nových vodomerov na postupné vymenenie a ciachovanie starých
vodomerov
máme nového zamestnanca od 01.07.2021 do 31.03.2022 z UPSVaR, § 54 , na 9
mesiacov – Jozef Líška, Stará Huta č.70
zakúpili sme drevo v sume 400 € na lavičky pred Kultúrnym domom, Obecným úradom,
pred obchodom a na cintorín
plánujeme kúpiť novú pec (kotol) na kúrenie (na drevo) na Obecný úrad v sume
do 1 700 €
kúpili sme novú ponorku na vodojem v sume 1 350 €
uvažujeme o oficiálnej kompostárni v obci na bioodpad
plánujeme kúpiť 2 hniezda čo sa týka rozhlasu

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.30/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce o činnosti Obecného úradu
B. Schvaľuje
1. Spracovanie projektu na zateplenie a výmenu strechy na Obecnom úrade
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0

Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č. 31/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
C. Odporúča
1. Starostovi obce preveriť možnosť odkúpenia prístupovej cesty do Expozitúry
ľudových remesiel (bývalej škôlky)
6. Rôzne – Upozornenie prokurátora
V rôznom kontrolór obce informoval poslancov o liste prokurátora z Okresnej prokuratúry
Zvolen. Obec Stará Huta rozhodnutím č.95/2021 zo dňa 27.05.2021 vyrubila poplatníkovi Ing.
Martinovi Kráľovi, bytom Bernolákova 27, Banská Bystrica miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na obdobie od 01.01.2021 – 31.12.2021 v sume 20 €.
Proti tomuto rozhodnutiu Ing. Martin Kráľ podal písomné odvolanie – neplatnosť vymáhania
poplatku za odpadky – odpor voči rozhodnutiu č.95/2021, doručené na Obecný úrad. Obec sa
písomne vyjadrila, že vymáhanie poplatku za komunálny odpad je podľa zákona č.582/2004 Z.z.,
§ 77 ods.2 a, kde každý vlastník nehnuteľnosti má povinnosť platiť poplatok.
Poplatník podal na Okresnej prokuratúre Zvolen dňa 29.06.2021 podnet na prešetrenie zákonnosti
napadnutého Rozhodnutia č.95/2021, za základe ktorého prokurátor podal obci „Upozornenie
prokurátora “ zo dňa 03.09.2021, z ktorého vyplýva, že obec sa dôsledne neriadila príslušnými
zákonnými ustanoveniami.
Obec Stará Huta, sa rozhodla napadnuté rozhodnutie zrušiť aj napriek tomu, že obec ako správca
dane považuje tvrdenia uvádzané v odvolaní za právne nedôvodné a svoj postup pri určení
a vyrubení poplatku za správny.
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie č.32/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Upozornenie prokurátora – Okresná prokuratúra Zvolen, ohľadne podnetu na prešetrenie
zákonnosti rozhodnutia č.95/2021 obce Stará Huta o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – 20 € ročne – Ing. Martin Kráľ, Bernolákova 27,
Banská Bystrica
Uznesenie č.33/2021 OZ
Obecné zastupiteľstvo
B. Schvaľuje
1. Zrušenie rozhodnutia č.95/2021 obce Stará Huta o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – Ing. Martin Kráľ, Bernolákova 27, Banská
Bystrica
Hlasovanie : za : 3, proti : 0, zdržali sa : 0

7. Diskusia
Poslanci diskutovali s p. Krnáčom Jaroslavom, bytom Sliač o odkupovaní pozemkov
v katastri obce Stará Huta cudzími občanmi, za účelom výstavby rekreačných chát mimo
zastavaného územia obce.

8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla Stanislava Záchenská.
Hlasovanie : 3, proti: 0, zdržali sa : 0
9. Záver
V závere sa starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Dana Káčerová
Stará Huta, 23.09.2021

Overovatelia zápisnice : Milan Tuhársky
Pavel Ľupták

Milan Gonda - starosta obce

