Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Starej Hute, konaného dňa 25.03.2022
v zasadačke Obecného úradu v Starej Hute
Číslo spisu: 49-1/2022
Prítomní:
Starosta obce

:

Milan Gonda

Prítomní poslanci OZ

:

Pavel Ľupták, Pavel Gonda, Milan Tuhársky

Návrhová komisia

:

Pavel Ľupták, Pavel Gonda

Overovateľ. zápisnice

:

Pavel Ľupták, Milan Tuhársky

Hospodárka obce

:

Dana Káčerová

Kontrolór obce

:

Ing. Ivan Sivok

Ospravedlnení

:

Erik Záchenský, Stanislava Záchenská

Program :

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu 1.: Zahájenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Milan Gonda o 17.30 hod. Privítal všetkých
prítomných. Ospravedlnili sa : Erik Záchenský a Stanislava Záchenská. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné – prítomní 3 poslanci.

K bodu2.: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice na dnešné zasadnutie obecného
zastupiteľstva:

a) zapisovateľka : Dana Káčerová
b) overovatelia zápisnice: Pavel Ľupták, Pavel Gonda
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: : Pavel Ľupták, Milan Tuhársky
Návrh bol pomerom hlasov 3-0-0 prijatý.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov : 3
- za:
3
(Pavel Ľupták, Milan Tuhársky, Pavel Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0
Starosta obce prečítal prítomným návrh programu na dnešné rokovania obecného
zastupiteľstva. Návrh programu bol pomerom hlasov 3-0-0 schválený.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov: 3
- za:
3
(Pavel Ľupták, Milan Tuhársky, Pavel Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0
K bodu 3.:Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce konštatoval, že:
- Uznesenie č.44/2021 - Sťažnosť Jozefa Sliackeho, Vígľaš a poveruje
starostu obce vybavením sťažnosti - vybavené
Obecné zastupiteľstvo v Starej Hute kontrolu plnenia úloh vzalo na vedomie.
K bodu 4.: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
Návrh záverečného účtu obce Stará Huta za rok 2021 bol v zákonom stanovenej
lehote zverejnený na webovej stránke obce. So záverečným účtom prítomných oboznámila
Dana Káčerová.
Rozpočtové hospodárenie za rok 2021:
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Fin. operácie
SPOLU:

Príjmy

Výdavky

Výsledok hospodárenia

139 578,32

132 503,58

+ 7 074,74

60 820,00

12 140,00

+ 48 680,00

8 148,00

65 870,00

208 546,32

210 513,58

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok vo výške +7 074,74 €.

-

57 722,00
-

1 967,26

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je prebytok + 48 680,00 €.
Výsledok hospodárenia finančných operácií je po odrátaní finančných prostriedkov
z predchádzajúceho roka, (t.j. príjmové finančné operácie 11 899,42 € - 3 751,42 €) je
schodok – 57 722,00 €.
Celkový výsledok hospodárenia je schodok – 1 967,26 €
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok spracoval k návrhu záverečného účtu obce stanovisko
(je v prílohe zápisu). Zo stanoviska hlavného kontrolóra vyplýva, že hlavný kontrolór obce
navrhuje obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2021 schváliť bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.
Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie otázky k predloženému návrhu
záverečného účtu starosta požiadal o hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Starej Hute
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021
B. schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie: počet prítomných poslancov: 3
- za :
3
(Pavel Ľupták, Milan Tuhársky, Pavel Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 5.: Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024
Starosta obce predložil na rokovanie a schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2022
s výhľadom na roky 2023-2024. Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce.
Hospodárka obce Dana Káčerová oboznámila s návrhom rozpočtu. Rozpočet je
spracovaný ako vyrovnaný v celkovej výške 174 964,00 €.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na roky 2022-2024, v ktorom odporúča OZ rozpočet na rok 2022 schváliť a rozpočet
obce na roky 2023-2024 vziať na vedomie.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k rozpočtu pripomienky, starosta obce požiadal
prítomných členov OZ o hlasovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Starej Hute
A. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2023-2024
B. schvaľuje
1. Rozpočet obce na rok 2022
Hlasovanie : počet prítomných poslancov: 3

-

za:
3
(Pavel Ľupták, Milan Tuhársky, Pavel Gonda)
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0

K bodu 6.:Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Sivok, prítomným predložil návrh správy
o kontrolnej činnosti za rok 2021. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 je v prílohe
tohto zápisu.
Obecné zastupiteľstvo v Starej Hute správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 vzalo
na vedomie.

K bodu 7. :Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu
Starosta obce informoval poslancov o tom čo sa urobilo v obci od posledného
zastupiteľstva :
-

-

kúpili sme štiepačku na drevo HECHT6160 vo výške 1144,99 €
podpísali sme Návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, názov projektu: Rekonštrukcia
miestneho kultúrneho strediska v obci Stará Huta v sume 42 000,75 €, z toho
vlastné zdroje : 2 100,04 €
dostali sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámenie o zamietnutí
žiadosti o poskytnutie príspevku na 2 pracovné miesta na 9 mesiacov, podľa
§54 ods.1 písm. a) zákona č,5/2004 Z. z., z dôvodu vyčerpaného rozpočtu
plánujeme opraviť cestu do Srokov
obec zlikvidovala čiernu skládku v časti Sliacka Poľana na náklady obce, vo
výške 450,00 €

Obecné zastupiteľstvo v Starej Hute informáciu starostu o činnosti obecného úradu vzalo
na vedomie.

K bodu 8.: Rôzne
V rôznom starosta obce informoval poslancov :
V obci Stará Huta v poslednom období sa začala výstavba 5 domov na rôznych
miestach nášho katastra, nakoľko obec nemá územný plán, každá žiadosť
o výstavbu mimo intravilánu obce sa bude posudzovať individuálne, spolu so súhlasom
poslancov OZ.

K bodu 9.: Diskusia
V diskusii poslanec p. Ľupták predložil návrh na kúpu posýpača na nakladač,
ale cena sa pohybuje až do výšky 8 000,00 €, takže obec si to nemôže dovoliť kúpiť
z vlastných zdrojov.
K bodu 10. :Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol člen nárhovej komisie – poslanec Pavel Ľupták a tvorí
prílohu zápisnice. Poslanci uznesenie schválili.
Hlasovanie: počet prítomných poslancov: 3
- za:
3
(Pavel Ľupták, Milan Tuhársky, Pavel Gonda)
- proti:
0
- zdržal sa hlasovania:
0
K bodu 11. :Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ v Starej Hute
ukončil.

Zapísala : Dana Káčerová
V Starej Hute, 25.03.2022
Ukončenie: 19.30 hod.
Milan Gonda
starosta obce
Prílohy:
Príloha č. 1 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Príloha č. 2 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 2024
Príloha č. 3 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Overovatelia zápisnice :
Pavel Ľupták

....................................

Milan Tuhársky

....................................

