ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 27.06. 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 27.06.2015 /sobota/
o 18.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení z rokovania predchádzajúceho OcZ
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014
6. Prerokovanie návrhu dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta a rozpočtové
hospodárenie za rok 2014
7. Prerokovanie tvorby rezervného fondu
8. Predloženie individuálnej výročnej správy obce Stebnícka Huta za rok 2014
9. Predloženie internej smernice č. 3/2015: Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov
10. Predloženie protokolu o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute za I. štvrťrok 2015
11. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
12. Prerokovanie sadzobníka za prenájom priestorov a zapožičanie majetku obce
13. Prerokovanie zámeru vypracovania dokumentu rozvoja obce
14. Prerokovanie opravy miešačky betónu
15. Prerokovanie školského obvodu obce Stebnícka Huta
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol starosta obce
Mgr. Gabriel Šiba, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastňujú štyria 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. Poslanec
OcZ Jozef Grobár svoju neprítomnosť ospravedlnil.
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 zapisovateľku navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov Martina Moravca a Františka Šibu.
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili.
OcZ schvaľuje:
Zapisovateľka : Zuzana Ivančaková
Overovatelia zápisnice : Martin Moravec, František Šiba
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
3. Kontrola uznesení
Starosta obce konštatoval, že stanoviská k žiadostiam z uznesenia č. 20/2015 C: č. 3 a č. 5
boli zaslané žiadateľom. Uznesenie č. 20/2015 C: č. 6 je splnené z časti (oprava komínov na
budove bývalej ZŠ). K uzneseniam č. 20/2015 E: č. 1 a 2 sa bude venovať dnešné rokovanie.
Uznesenie č. 20/2015 E: č. 3 ešte nebolo splnené.
OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení.
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. Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014
Rokovanie OcZ pokračovalo oboznámením sa zo stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu
za rok 2014. Stanovisko HK starosta obce predniesol prítomným.
OcZ berie na vedomie stanoviskom HK k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
6. Prerokovanie návrhu dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta a rozpočtové
hospodárenie za rok 2014
Starosta obce predložil na rokovanie OcZ dokument: Záverečný účet obce Stebnícka Huta
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. Starosta obce prítomným prečítal dokument. Po
rozprave k tomuto bodu vyzval starosta obce prítomných na prednesenie návrhov alebo
pripomienok k tomuto dokumentu. Nik z prítomných nevzniesol návrhy alebo pripomienky
a tak dal starosta obce o schválení záverečného účtu obce Stebnícka Huta a rozpočtovom
hospodárení za rok 2014 hlasovať.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Stebnícka Huta sa schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie tvorby rezervného fondu
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, ktorého predmetom bola tvorba rezervného
fondu. Starosta oboznámil prítomných s potrebou tvorby rezervného fondu podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p., nakoľko obec dosiahla
prebytok rozpočtu za rok 2014. Po rozprave k tomuto bodu rokovania podal poslanec Martin
Moravec návrh na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu obce za rok
2014. K jeho návrhu nebola podaná žiadna pripomienka. Starosta dal o tomto návrhu
hlasovať.
OcZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu obce Stebnícka
Huta za rok 2014.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
8. Predloženie individuálnej výročnej správy obce Stebnícka Huta za rok 2014
Starosta obce predložil na rokovanie OcZ dokument: Individuálna výročná správa obce
Stebnícka Huta za rok 2014. Po oboznámení s obsahom dokumentu nasledovala rozprava
k tomuto bodu programu rokovania. K predmetnému dokumentu nebola vznesená žiadna
pripomienka.
OcZ berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok
2014.

9. Predloženie internej smernice č. 3/2015: Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo predloženie smernice upravujúcej zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. . Po oboznámení sa
prítomných s obsahom smernice nasledovala rozprava k tomuto bodu rokovania. Z rozpravy
vyplynulo, že nik z prítomných nemá k návrhu smernice pripomienky.
OcZ berie na vedomie internú smernicu č. 3/2015: Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov.
10. Predloženie protokolu o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute za I. štvrťrok 2015
V ďalšom bode starosta obce oboznámil prítomných s obsahom protokolu o výsledku
kontroly účtovných dokladov Obecného úradu v Stebníckej Hute za I. štvrťrok 2015.
OcZ berie na vedomie protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute za I. štvrťrok 2015.
11. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok
2015. Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom návrhu plánu kontrolnej činnosti.
K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Starosta dal o tomto bode programu hlasovať.
OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie sadzobníka prenájmu priestorov a zapožičania majetku obce
Nakoľko poslanci OcZ návrh sadzobníka prenájmu priestorov a zapožičania majetku obce
obdŕžali spolu s pozvánkou boli s obsahom návrhu sadzobníka oboznámení. Sadzobník
prenájmu priestorov a zapožičania majetku obce tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta vyzval
prítomných aby predniesli svoje návrhy a pripomienky. K návrhu sadzobníka neboli podané
žiadne návrhy a pripomienky. Po rozprave k tomuto bodu dal starosta hlasovať.
OcZ schvaľuje Sadzobník prenájmu priestorov a zapožičania majetku obce.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie zámeru vypracovania dokumentu rozvoja obce
V ďalšom bode rokovania OcZ prerokovalo OcZ zámer vypracovania dokumentu rozvoja
obce. Starosta obce oboznámil prítomných s ponukou spoločnosti Ekoslov Consulting, s.r.o.
na pomoc pri vypracovaní dokumentu zameraného na rozvoj obce Stebnícka Huta. Po
rozprave k tomuto bodu rokovania dal starosta o ponuke spoločnosti Ekoslov Consulting,
s.r.o. a zložení riadiaceho tímu, ktorí bude zodpovedný za celkovú koordináciu spracovania
Programu rozvoja obce Stebnícka Huta hlasovať.

OcZ schvaľuje ponuku spoločnosti Ekoslov Consulting, s.r.o. na pomoc pri vypracovaní
dokumentu zameraného na rozvoj obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje riadiaci tím, ktorí bude zodpovedný za celkovú koordináciu spracovania
Programu rozvoja obce Stebnícka Huta v zložení: Mgr. Gabriel Šiba, Zuzana Ivančáková, Peter
Karašinský, Mgr. Tomáš Sahuľ.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
14. Prerokovanie opravy miešačky betónu
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním využitia miešačky betónu. Starosta obce
prítomných oboznámil s technickým stavom miešačky betónu. Poinformoval ich s potrebou
investície vo výške minimálne 200,- EUR. Po rozprave k tomuto bodu rokovania dal starosta
o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje vyradenie miešačky betónu z majetku obce jej odpredajom za šrotovú cenu.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
15. Prerokovanie školského obvodu obce Stebnícka Huta
Starosta obce na rokovanie predniesol nutnosť zaradenia obce Stebnícka Huta do školského
obvodu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, t.j. piateho školského obvodu v Bardejove.
K zaradeniu do tohto obvodu je potrebne požiadať mesto Bardejov o zaradenie do školského
obvodu. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ žiada mesto Bardejov o zaradenie obce Stebnícka Huta do piateho školského obvodu, t.j.
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

16. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Poslanec OcZ Martin Moravec otvoril diskusiu
problematikou pohybu lesných živočíchov, hlavne šeliem, v okolí ľudských obydlí, na čo
reagoval poslanec OcZ Ing. Jozef Zbreha prísľubom, že ako člen poľovného združenia
zabezpečí zistenie skutočného stavu a riešenie tejto problematiky. Diskusia pokračovala
vyhodnotením podujatia „Detský deň“, ktoré sa konalo dňa 21. júna v priestoroch KD.
Prítomní zhodnotili úroveň a účasť na podujatí ako uspokojivú. Ďalej starosta obce
poinformoval prítomných s priebehom prác vykonávaných pracovníkmi menších obecných
služieb a zamestnancami obce. Diskusia sa dotkla aj verejného osvetlenia a cenovej
kalkulácie od spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. na led osvetlenie. Poslanec OcZ Martin Moravec
oboznámil prítomných s výsledkami DHZ na súťažiach v hasičskom športe. Diskusia bola
ukončená prediskutovaním organizácie plesu plánovaného v závere roka.

17. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby predložila návrh na uznesenie.
Zapisovateľka predložila návrh na uznesenie. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať.
Uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice.
OcZ schvaľuje uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného
dňa 27.06.2015
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
18. 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 27.06.2015

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Martin Moravec

………………………………

František Šiba

………………………………

