UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 27.08.2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A.) schvaľuje:
K bodu č. 1 Otvorenie
- uznesenie č. 104/2020
- otvorenie a program rokovania
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Jozef Slovák
- Mgr. Juraj Kubiš
K bodu č. 3. Kontrola prijatých uznesení
-

- uznesenie č. 105/2020
prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení

K bodu č. 5. Úver na odkúpenie pozemku pod ZŠ
 uznesenie č. 107/2020
- uzavretie, resp. podpísanie zmluvy o termínovanom investičnom úvere vo výške 18.000 Eur , účelom
ktorého je odkúpenie pozemku pod základnou školou, v zmysle indikatívnej ponuky od VUB zo dňa
25.06.2020,
- zabezpečenie úveru v zmysle zmluvy o úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Obce a súhlas
obecného zastupiteľstva s podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi
Obcou a Veriteľom
K bodu č. 6. Protest prokurátora
 uznesenie č. 108 /2020
- OZ vyhovuje protestu prokurátora Mgr. Tamary Beranovej a ruší uznesenie č. 101/2020 z 27.05.2020
prijaté na zasadnutí OZ v Detvianskej Hute

K bodu č. 8. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
- uznesenie č. 110/2020
--súhlasí so žiadosťou a zámerom, ktorý osobne predložil JUDr. Tomáš Kohút o výstavbu max. 10 objektov
na jeho pozemku v lokalite „Ježovka“ č. parcely C KN 4515

K bodu č. 10. Žiadosti o kúpu pozemkov - Ing. Anton Kamenský
 uznesenie č. 113/2020
- zámer na odkúpenie časti pozemku C-KN parcela č. 5266, ostatná plocha o výmere 60m 2 pre Ing. Antona
Kamenského po spracovaní geometrickéhoplánu zo strany žiadateľa z dôvodu osobitného zreteľa
K bodu č. 11. Rôzne – žiadosť o spevnenie prístupovej cesty -Iveta Mišútová


 uznesenie č. 114/2020
úpravu prístupovej cesty pre Ivetu Mišútovú na parcele č. 5263 a 3515 k rodinnému domu v jej
vlastnej réžií

K bodu č. 11. Rôzne – žiadosť o finančný príspevok


- uznesenie č. 115 /2020
pre Andreja Kubiša 500,- € v splátkach do konca kalendárneho roku 2020

B.) berie na vedomie:
K bodu č. 4. Riešenie havarijného stavu ciest
- uznesenie č. 106/2020
- prioritne sa bude riešiť cesta na Chmeli
K bodu č. 10. Žiadosti o kúpu pozemkov - Lucia Orságová a Radko Orság
uznesenie č. 112/2020


zaradenie do poradovníka žiadateľov na kúpu pozemku

K bodu č. 11. Rôzne – žiadosť o spevnenie prístupovej cesty - Štefan Václavik
- cestu už svojpomocne opravujú, žiadosť je bezpredmetná

K bodu č. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti
 uznesenie č. 116/2020
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

C.) neschvaľuje:
K bodu č. 9. Žiadosť o oslobodenie od poplatku za TKO


 uznesenie č. 111/2020
oslobodenie od poplatku za TKO na rok 2020 pre František Marunčiak, Poľná 40, Banská Bystrica,
ktorý vlastní rekreačnú chatu v obci

D.) odporúča:
K bodu č. 7. Žiadosť o výmenu garáži
 uznesenie č. 109/2020
- odporúča starostovi pozvať Ing. Vladimíra Václavika na najbližšie OZ na prejednanie ohľadom výmeny
garáži na termín 10.09.2020

Mgr. Juraj Kubiš
navrhovateľ uznesenia

Jozef Slovák
navrhovateľ uznesenia

Pavel Šulek
starosta obce

