ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 21.02. 2015
POZVÁNKA
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12,ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 21.02.2015 /sobota/ o 16.00 hod.
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Prerokovanie stanoviska k žiadosti Ocz obce Stebník na podporu prevádzky Materskej školy
v obci Stebník
6. Prerokovanie znaleckého posudku pre PS Lazy a žiadosti o zníženie výmery podliehajúcej
dani z nehnuteľností
7. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OcZ
8. Prerokovanie ponúk a schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a poverenie
starostu na zastupovanie a podpis zmluvy
9. Prerokovanie podmienok žiadosti o vstup do miestnej akčnej skupiny Horná Topľa (ďalej len
„MAS Horná Topľa“)
10. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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 traja z piatich poslancov 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 Františka Šibu.
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať, poslanci OcZ návrh jednohlasne schválili.
OcZ schvaľuje:
Zapisovateľ : Zuzana Ivančaková
Overovatelia zápisnice : Peter Karašinský, František Šiba.
Hlasovanie : za 4 , proti 0, zdržal sa 0
3. Kontrola uznesení
Starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 17/2015, C: POVERUJE, č. 2 sú
splnené.
4. 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
5. Prerokovanie stanoviska k žiadosti OcZ obce Stebník na podporu prevádzky Materskej
školy v obci Stebník
Poslankyňa OcZ Zuzana Ivančaková prizvala na rokovanie OcZ rodičov detí navštevujúcich MŠ v obci
Stebník. Prítomní diskutovali a zhodli sa na neposkytnutí finančnej podpory na prevádzku M3, na
ochote rodičov detí navštevujúcich MŠ pomôcť pri fungovaní a zachovaní MŠ a na možnosti
obmedzenia prevádzky MŠ do 15.00 h. Po ukončení diskusie rodičia detí navštevujúcich MŠ
rokovanie OcZ opustili. Následne zúčastnení sformulovali stanovisko k požiadavke OcZ obce Stebník
na podporu prevádzky MŠ v Stebníku.
„Obec Stebnícka Huta nie je schopná finančne podporiť chod a prevádzku Materskej školy
v Stebníku. Rodičia detí navštevujúcich Materskú školu v obci Stebník sú ochotní pomôcť pri
fungovaní a zachovaní materskej školy a súhlasia s poldennou prevádzkou aspoň do 15.00 h.“

Starosta dal o schválení tohto stanoviska hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k požiadavke OcZ obce Stebník o podporu na prevádzku materskej školy.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

6. Prerokovanie znaleckého posudku pre PS Lazy a žiadosti o zníženie výmery podliehajúcej
dani z nehnuteľností
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, v ktorom starosta informoval OcZ o žiadosti PS Lazy
o oslobodenie lesných pozemkov od dane z nehnuteľností podľa §6 a §17 ods. 2 písm. i) a j) zákona
č. 268/2014 Z.z. . Svoju žiadosť PS Lazy podložilo znaleckým posudkom stanovujúcim všeobecnú
hodnotu lesných pozemkov v k.ú. Stebnícka Huta, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní
obhospodarovateľa lesov.
Starosta poinformoval prítomných, že k vyhoveniu žiadosti je potrebné schválenie dodatku k VZN č.
1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015. Návrh dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred rokovaním OcZ
a o doplnení resp. nedoplnení VZN č. 1/2014 je možné hlasovať na prebiehajúcom rokovaní OcZ.
Po diskusii k tejto žiadosti a návrhu na doplnenie VZN č. 1/2014 dal starosta hlasovať o prijatí
Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014. Dodatok tvorí prílohu tejto zápisnice.
OcZ schvaľuje DODATOK č. 1 k VZN č.1/2014, ktorým sa vyhovelo žiadosti PS Lazy o oslobodenie
lesných pozemkov od dane z nehnuteľností.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov OcZ
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním zásad odmeňovania poslancov OcZ. Starosta obce
predložil prítomným „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva“, ktoré boli
v platnosti v predchádzajúcom funkčnom období, t.j. odmena pre poslanca za účasť na riadnom
alebo mimoriadnom rokovaní OcZ – 20,- Eur za rokovanie a odmena pre zástupcu starostu 35,- Eur
za mesiac. Vyplácanie odmien je raz ročne v novembrovom výplatnom termíne za príslušný rok na
účet poslanca. Odmena zástupcu starostu sa bude vyplácať polročne na účet zástupcu starostu.
Keďže k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky alebo námety dal starosta
o tomto návrhu hlasovať. Zásady odmeňovania poslancov tvoria prílohu tejto zápisnice.
OcZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OcZ pre funkčné obdobie 2014-2018.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

8. Prerokovanie ponúk a schválenie zmluvy o prevádzkovaní
a poverenie starostu na zastupovanie a podpis zmluvy

verejného

vodovodu

V ďalšom bode rokovania starosta obce predložil poslancom OcZ ponuky spoločností a združenia
oprávnených na prevádzku verejného vodovodu. Tieto ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice.
Konkrétne ponuky od:
I.
AQUASPIŠ, spol. s r. o.
II.
W-Control, s.r.o.
III.
VODANAŠA – združenie obcí

Z uvedených ponúk vyplynulo, že ako najvhodnejšia ponuka pre podmienky obce Stebnícka Huta sa
javí ponuka od združenia obcí VODANAŠA. Starosta dal o vstupe do združenia a o uzavretí zmluvy
o prevádzkovaní verejného vodovodu zo združením obcí VODANAŠA hlasovať.
OcZ schvaľuje vstup obce Stebnícka Huta do združenia obcí VODANAŠA za podmienok určených
združením.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje podpis stanov a zmluvy a splnomocňuje Mgr. Gabriela Šibu na podpis zmluvy
o prevádzkovaní verejného vodovodu zo združením obcí VODANAŠA.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie podmienok žiadosti o vstup do miestnej akčnej skupiny Horná Topľa (ďalej
len „MAS Horná Topľa“)
Starosta obce oboznámil v ďalšom bode zúčastnených s možnosťou zapojenia sa do MAS Horná
Topľa. Informoval ich o možnosti čerpať finančné prostriedky z Operačného programu LEADER po
začlenení do MAS Horná Topľa. Spomenul aj potrebu spracovania Integrovanej stratégie územia
MAS Horná Topľa na roky 2015 – 2020 po začlenení obce Stebnícka Huta do tohto združenia.
Starosta obce dal o týchto návrhoch hlasovať.
OcZ schvaľuje a splnomocňuje Mgr. Gabriela Šibu na podanie žiadosti o vstup do občianskeho
združenia MAS Horná Topľa.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje spracovanie Integrovanej stratégie územia MAS Horná Topľa na roky 2015 – 2020.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Starosta obce na rokovanie predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. K návrhu
nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice
OcZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

11. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Starosta informoval prítomných o záujme občanov chatovej
oblasti o rozšírenie el. vedenia pod hlavičkou Obecného úradu. S týmto zámerom zúčastnení
vyjadrili súhlas len vo forme kladného stanoviska k zámeru, nie ako hlavného investora. Diskusia sa
dotkla aj výpočtovej techniky, ktorá už bola doručená na obec na základe zapojenia sa do projektu
„Dátové centrum obcí a miest“. Jej montáž prebehne v najbližších dňoch. Keď už neboli námety na
diskusiu bola diskusia ukončená.

12. 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
21.02.2015
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
13. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba starosta
obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute dňa 13.02.2015

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Peter Karašinský

………………………………

František Šiba

……………………………

