UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 27.02.2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A. ) schvaľuje:
K bodu č. 1 Otvorenie
- uznesenie č. 84/2020
- otvorenie a program rokovania
- návrh na doplnenie programu „Vareška 2020“ a účasť členov DZZ Detvianska Huta na predvolebnom
mítingu v Hriňovej
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Plavucha
- Pavel Kortiš
K bodu č. 3. Kontrola prijatých uznesení
-

- uznesenie č. 85/2020
prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení

K bodu č. 4 . Žiadosti o oslobodenie a zníženie od poplatku za TKO
- uznesenie č. 86/2020
- žiadosti o zníženie a oslobodenie od poplatku za TKO podľa predloženého zoznamu
K bodu č. 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 – Náučný chodník „Za cestou skla“
- uznesenie č. 87/2020
- rozpočtové opatrenie č. 1 podľa návrhu Ing. Ivety Václavikovej
K bodu č. 6. Cena vody na rok 2020
- uznesenie č. 88/2020
- poplatok za odber vody na rok 2020 podľa predloženého návrhu
- k poplatníkom, ktorí sú napojený na obecný vodovod a poplatok uhrádzali sa doplnia aj domácnosti
napojené na školský vodovod a horný vodojem a to súpisné čísla: 170,0171,173, 392, 364, 369 byt,
67,98,215,390,401, 402, 403, 404, 406, 103, 409
K bodu č. 8. Prekleňovací úver pre komunálnu sféru
- uznesenie č. 90/2020
- úveru vo výške 96.216,- Eur, podľa indikatívnej ponuky zo dňa 27.01.2020 a zmluvy o úvere s VUB
bankou za účelom prefinancovania projektu „ Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku“ a to
nákupu hnuteľného majetku: Balikovač na hranaté balíky, Kosa ŽTR, Snehová Fréza, Samonakladacie
posypové zariadenie, Ramenový mulčovač, Šrotovník na slamu, Pluh snežný šípový, Univerzálny obracač
a zhrňovač SP4-152
- uznesenie č. 91/2020
- zabezpečenie úveru podľa zmluvy o úvere a VUB bankou vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky
Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Obcou Detvianska
Huta a VUB Bankou .
K bodu č. 9. Zapojenie sa do projektu - energetický audit budov
- uznesenie č. 93/2020
- zapojenie sa obce do projektu energetického auditu budov vo vlastníctve obce a zabezpečenie
spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu Rozvoj energetických služieb v obci
Detvianska Huta vo vyhlásenej výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53, špecifický cieľ – 4.4.1 v rámci
operačného programu – Operačný program kvalita životného prostredia vo výške 900,00 € s DPH)
K bodu č. 10. Žiadosť – o povolenie jednoduchých pozemkových úprav

- uznesenie č. 94/2020
- podanie žiadosti na Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor o povolenie jednoduchých
pozemkových úprav v k.ú. Detvianska Huta
- o odpredaj pozemku – Martin Kamenský
- uznesenie č. 95/2020
- zámer na odpredaj pozemku C-KN č.3956 o výmere 643 m2 ktorý je vo vlastníctve obce Detvianska Huta v
prospech Martina Kamenského v cene znaleckého posudku (3,- €/m2)

K bodu č. 11. Rôzne - Príspevok z rozpočtu obce
- uznesenie č. 96/2020
- finančný príspevok z rozpočtu obce na športovú činnosť pre občanov našej obce na športové účely
a to pre Andreja Kubiša a Lukáša Kubiša v sume 500,-€ ( po 250,- €)

B.) prehlasuje:
K bodu č. 7. Žiadosť o prevod pozemku do vlastníctva obce
- uznesenie č. 89/2020
- že časti miestnych komunikácií uvedených v žiadosti o prevod pozemkov do vlastníctva obce, sú majetkom
obce Detvianska Huta, ktoré nadobudla v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Komunikácie boli vybudované pred rokom 1990. Obec nadobudla parcely s cestami od ONV Zvolen a od tej
doby sa o ne stará. Obec Detvianska Huta zabezpečuje ich opravy a údržbu a jedná sa o parcely, ktoré sú
v súčasnom období vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF.
*(viď. zoznam)

C.) berie na vedomie:
K bodu č. 8 Prekleňovací úver pre komunálnu sféru
- uznesenie č. 92/2020
- posúdenie možnosti čerpania návratného zdroja financovania k úveru

Ján Plavucha
navrhovateľ uznesenia

Pavel Kortiš
navrhovateľ uznesenia

Pavel Šulek, v.r.
starosta obce

