ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 15.12. 2014
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2015
6. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2015
7. Prerokovanie a schválenie evidencie a prevádzkovania pohrebiska obce Stebnícka Huta
8. Určenie plánu zasadnutí OZ v roku 2015
9. Prerokovanie a schválenie paušálnych náhrad cestovného pre starostu obce na rok 2015
10. Prerokovanie a schválenie služobného telefónneho čísla (SIM karty) pre starostu obce
11. Prerokovanie a schválenie zapojenia sa do projektu “Dátové centrum obcí a miest”
12. Prerokovanie a schválenie stanoviska k odhŕňaniu snehu v období zima 2014/2015
13. Prerokovanie požiadavky OZ obce Stebník o podporu na prevádzku Materskej školy
v Stebníku a vydanie stanoviska
14. Prerokovanie a schválenie podmienok poskytnutia priestorov bývalej Základnej školy pre
mládež
15. Prerokovanie prekládky lampy verejného osvetlenia medzi domami č. 11 a č.13
a umiestnenie lampy verejného osvetlenia k domu č. 85.
16. Prerokovanie poskytnutia priestorov sály kultúrneho domu na účely usporiadania turnaja
v stolnom tenise v období od 27. – 30.12. 2014
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol Mgr. Gabriel
Šiba, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné. Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe zákona NR SR
č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou.
Starosta obce oboznámila prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia OcZ je
podpísane a na dnešnom obecnom zastupiteľstve je k nahliadnutiu.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľa navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Petra Karašinského a Ing. Jozefa Zbrehu.
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať, poslanci OcZ návrh jednohlasne schválili.
OcZ schvaľuje:
Zapisovateľ : Zuzana Ivančaková
Overovatelia zápisnice : Peter Karašinský, Ing. Jozef Zbreha.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu jednania OcZ. Keďže nebol daný žiaden
návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o navrhovanom programe
zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ jednohlasne schválili.
OcZ schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OcZ
Starosta obce vyzval novozvoleného poslanca Františka Šibu, aby zložil sľub novozvoleného
poslanca obecného zastupiteľstva. Po prečítaní znenia sľubu potvrdil tento sľub podpisom pod jeho
znenie. Následne poslancovi Františkovi Šibovi starosta odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca
OcZ.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2015
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2017,
návrhom rozpočtu obce na rok 2015 a stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. Nakoľko
nebol daný žiaden návrh resp. doplnenie navrhnutého rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2015,
starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený návrh jednohlasne schválili.
OcZ schvaľuje rozpočet obce Stebnícka Huta na rok 2015.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

6. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, ktorého predmetom bolo schválenie VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. Starosta
oboznámil poslancov OcZ so sadzbami miestnych daní a miestneho poplatku, spôsobe výberu
a o lehotách na podanie a výber daní a poplatku. K danému návrhu VZN nebol podaný žiaden návrh
resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený návrh schválili.
OcZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2015.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie a schválenie evidencie a prevádzkovania pohrebiska obce Stebnícka Huta
V ďalšom programe pokračoval starosta oboznámením prítomných s dokumentom: Evidencia
a prevádzkovanie pohrebiska obce Stebnícka Huta. OcZ sa zhodlo na potrebe zverejnenia
dokumentu na verejne prístupnom mieste, ktoré sa určí priamo na mieste pohrebiska.
K dokumentu: Evidencia a prevádzkovanie pohrebiska obce Stebnícka Huta nebol podaný žiaden
návrh resp. doplnenie. Starosta dal o schválení tohto dokumentu hlasovať.
OcZ schvaľuje dokument: Evidencia a prevádzkovanie pohrebiska obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
8. Určenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2015
Starosta vyslovil potrebu určenia plánu zasadnutí OcZ. Navrhol najmenej 1 riadne zasadnutie za 3
mesiace. Starosta navrhol približné termíny:
1. termín na prelome marec/apríl
2. termín na prelome jún/júl
3. termín na prelome september/október
4. termín na prelome november/december
Poslanci OcZ predložený návrh akceptovali. Starosta dal o tomto pláne zasadnutí hlasovať.
OcZ schvaľuje plán zasadnutí OcZ v roku 2015.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie a schválenie paušálnych náhrad cestovného pre starostu obce na rok 2015
Starosta podal návrh mesačnej paušálnej náhrady cestovných výdavkov za použitie cestného
motorového vozidla pri pracovných cestách v rámci Prešovského samosprávneho kraja pre starostu
obce na volebné obdobie 2014 – 2018. Navrhol náhradu vo výške 70,- Eur. K predloženému návrhu
nebol podaný žiaden návrh resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje mesačnú paušálnu náhradu cestovných výdavkov za použitie cestného motorového
vozidla pri pracovných cestách v rámci Prešovského samosprávneho kraja 70,- Eur pre starostu
obce Mgr. Gabriela Šibu na volebné obdobie 2014 – 2018.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

10. Prerokovanie a schválenie služobného telefónneho čísla (SIM karty) pre starostu obce
Zasadnutie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu starostu na zriadenie resp. zaregistrovanie
telefónneho čísla (SIM karty) pre potreby obce. Na tejto potrebe sa zhodli všetci prítomní. Starosta
dal o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje zriadenie, resp. zaregistrovanie telefónneho čísla (SIM karty) pre potreby obce.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
11. Prerokovanie a schválenie zapojenia sa do projektu “Dátové centrum obcí a miest”
Starosta oboznámil prítomných s možnosťou zapojenia obce do projektu „Dátové centrum obcí
a miest“. Ozrejmil im podmienky a výhody zapojenia sa do projektu. Starosta dal o zapojení sa do
projektu hlasovať.
OcZ schvaľuje zapojenie obce do projektu „Dátové centrum obcí a miest“ .
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie a schválenie stanoviska k odhŕňaniu snehu v období zima 2014/2015
Starosta požiadal prítomných aby zaujali stanovisko k zimnej údržbe miestnych komunikácii v obci.
Stanovisko: OcZ obce Stebnícka Huta poveruje starostu obce zistiť technické a cenové možnosti
osôb, resp. organizácií v blízkom okolí (Stebnícka Huta, Stebník, Zborov) schopné postarať sa
o zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci a následne poveriť zimnou údržbou záujemcu
s najvýhodnejšou ponukou.
Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k zimnej údržbe miestnych komunikácii v obci.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
13. Prerokovanie požiadavky OcZ obce Stebník o podporu na prevádzku Materskej školy
v Stebníku a vydanie stanoviska
Ďalším bodom rokovania OcZ obce bola požiadavka OcZ obce Stebník o podporu na prevádzku
Materskej školy v Stebníku a stretnutie zástupcov oboch obcí k tejto veci. Starosta oboznámil
prítomných s odôvodnením požiadavky OcZ obce Stebník.
Stanovisko: Obec Stebnícka Huta nie je schopná finančne podporiť chod a prevádzku Materskej
školy v Stebníku.
Stretnutie zástupcov oboch obcí sa uskutoční po dohode v priestoroch OcÚ Stebnícka Huta.
OcZ obce Stebnícka Huta oboznámi s týmto stanoviskom aj rodičov detí z obce Stebnícka Huta,
ktoré navštevujú MŠ v Stebníku. Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k požiadavke OcZ obce Stebník o podporu na prevádzku Materskej školy.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

14. Prerokovanie a schválenie podmienok poskytnutia priestorov bývalej Základnej školy pre
mládež
Starosta požiadal prítomných o zaujatie stanoviska k poskytnutia priestorov bývalej Základnej školy
na prípravu kultúrno-spoločenských podujatí a za účelom stretávania sa mládeže.
Stanovisko: „OcZ obce Stebnícka Huta súhlasí s poskytnutím priestorov bývalej ZŠ na uvedené účely
za podmienok určených v Zmluve o výpožičke medzi Obcou Stebnícka Huta a Petrom Karašinským.
Dodržiavanie tejto zmluvy budú sledovať všetci členovia OcZ. Vykurovanie priestorov v kachľovej
peci bude možné po jej revízii. Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k poskytnutiu priestorov bývalej Základnej školy na prípravu kultúrnospoločenských podujatí a za účelom stretávania sa mládeže.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
15. Prerokovanie prekládky resp. úpravy lampy verejného osvetlenia medzi domami č. 11 a č.13
a umiestnenie lampy verejného osvetlenia k domu č. 85.
Starosta oboznámil poslancov OcZ so stavom osvetlenia verejnej komunikácie medzi domami č. 11
a č.13 a stavom osvetlenia miestnej komunikácie pri dome č. 85. Poslanci zaujali k tomuto stavu
nasledujúce stanovisko:
a) K stavu osvetlenia verejnej komunikácie medzi domami č. 11 a č. 13: osloviť p. Milana
Pecucha s možnosťou úpravy predmetnej lampy verejného osvetlenia.
b) K stavu osvetlenia miestnej komunikácie pri dome č. 85: zistiť skutočný stav osvetlenia na
mieste.
Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k úprave stavu osvetlenia verejnej komunikácie medzi domami č. 11
a č.13 a stavom osvetlenia miestnej komunikácie pri dome č. 85.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
16. Prerokovanie poskytnutia priestorov bývalej ZŠ na účely usporiadania turnaja v stolnom
tenise v období od 27. – 30.12. 2014
Starosta predniesol požiadavku poskytnutia priestorov sály kultúrneho domu alebo bývalej ZŠ na
účely usporiadania turnaja v stolnom tenise v období od 27. – 30.12. 2014 pod záštitou
Dobrovoľného hasičského zboru Stebnícka Huta. K predloženému návrhu nebol podaný žiaden
návrh resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje poskytnutie priestorov bývalej ZŠ na účely usporiadania turnaja v stolnom tenise
v období od 27. – 30.12. 2014.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
17. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce Mgr. Gabriel Šiba s návrhom udelenia pamätnej plakety bývalej
starostke p. Ľudmile Sosňakovej. Prítomní jeho návrh podporili a poverili ho zaobstaraním takejto
plakety. Diskutujúci pokračovali témou organizačného zabezpečenia pohrebov zo strany obce.
Keďže už neboli žiadne pripomienky bola diskusia uzatvorená.

18. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančakovú, aby predložila návrh na uznesenie.
Zapisovateľka predložila návrh na uznesenie. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať.
Uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice.
OZ schvaľuje uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného dňa
15.12. 2014.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
19. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial im pokojné prežitie nadchádzajúcich
sviatkov a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Stebníckej Hute dňa 15.12.2014
Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Peter Karašinský

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

