UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 02.10.2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:
A.) schvaľuje:
K bodu č. 1 Otvorenie
- uznesenie č. 118/2020
- otvorenie a program rokovania
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia
 Ing. Peter Šulek
 Jozef Slovák
K bodu č. 3 Zámenná zmluva na pozemky - Ing. Anton Kamenský



 uznesenie č. 119/2020
zámer na zámenu pozemku C-KN parcela č. 3548/2 o výmere 11.m2 vo vlastníctve Antona
Kamenského , Pstruša 393 , 962 12 Vígľaš za pozemok C-KN parcela č. 5266/2 o výmere
52 m2 vo vlastníctve obce Detvianska Huta, Detvianska Huta 102, IČO: 00319813 s
finančným vyrovnaním za rozdiel v hodnote nehnuteľnosti v prospech zamieňajúceho obec
Detvianska Huta vo výške 3,- €/m2 čo predstavuje sumu 123,- €.
Zámenu OZ schvaľuje s ohľadom na dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko C-KN
parcela č. 5266/2 je príjazdová cesta k nehnuteľnosti Ing. Antona Kamenského.

K bodu č. 4 Zámenná zmluva na pozemky - Ing. Vladimír Václavik
- uznesenie č. 120 /2020


zámer na zámenu pozemkov C-KN parcela č. 207/4 o výmere 10 m2 , parcela č. 207/3 o
výmere 80 m2 a parcela č. 206/2 o výmere 307 m2 vo vlastníctve Ing. Vladimíra Václavika,
H. Melíčkovej, Bratislava za pozemok C-KN parcela č. 254 o výmere 26 m2 , parcela č.
255 o výmere 26 m2 a parcela č. 253 o výmere 119 m2 vo vlastníctve obce Detvianska
Huta, Detvianska Huta 102, IČO: 00319813



zámer na predaj garáže súp. číslo 605 na parcele 254 o výmere 26 m2 a garáže súp. číslo
606 na parcele 255 o výmere 26 m2, cena bude určená na základe posudku úradného znalca

K bodu č. 5 Zámer na zámenu pozemkov - Ján Nosál
- uznesenie č. 121/2020
 zámer na zámenu pozemku C-KN parcela č. 3762/3 o výmere 3 m2 vo vlastníctve Ján Nosála ,
Detvianska Huta 411, 962 05 Hriňová, za pozemok C-KN parcela č. 175/6 o výmere 3 m 2 vo
vlastníctve obce Detvianska Huta, Detvianska Huta 102, IČO: 00319813
K bodu č. 6 Informácia o možnosti čerpania návratnej finančnej výpomoci z MF SR
- uznesenie č. 122 /2020
-predloženie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc v súlade s uznesením Vlády SR č. 494 z
2.08.2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO vo
výške 15 030,-€
K bodu č. 7 Informácia o možnosti vybudovania elektronabíjacej stanice
- uznesenie č. 123/2020
 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z výzvy Ministerstva
hospodárstva SR s kódom č. : 1137/2020-4201-52028 na projekt: „nabíjacia stanica v Detvianskej
Hute“, kde výška maximálneho celkového spolufinancovania je 5%, čo predstavuje 250,- €

K bodu č. 8 Rôzne – Projekt na výmenu okien a zateplenie ZŠ
- uznesenie č. 124/2020
- prípravu na predloženie žiadosti na projekt: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania v zmysle zákona 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde“ na výmenu okien a zateplenie
budovy Základnej školy s Materskou školou Detvianska Huta a predpokladané náklady na:



Externý management

-

Spracovanie projektovej dokumentácie

2.400,- €- ,
3.000,- €

- Projekt na doplnenie vybavenia pri nakladaní s odpadom
- uznesenie č. 125/2020
- prípravu na predloženie žiadosti na projekt z výzvy Environmentálneho fondu:
Oblasť 3: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu



- príspevok pre Rímskokatolícky farský úrad
 uznesenie č. 126/2020
príspevok na činnosť Rímskokatolíckeho farského úradu v sume 1.000,- €

- žiadosť o stanovisko k výstavbe
 uznesenie č. 127/2020
- OZ nemá námietky k výstavbe rodinného domu v osade Bratkovica na C-KN parcele č. 3412 v. k.ú.
Detvianska Huta

Ing. Peter Šulek
navrhovateľ uznesenia

Jozef Slovák
navrhovateľ uznesenia

Pavel Šulek, v.r.
starosta obce

