ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 18.09. 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 18.09.2015 /piatok/
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 predchádzajúceho OZ
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Prerokovanie žiadosti o prenájom sály KD
6. Predloženie správy o výsledku následnej finančnej kontroly a protokolu o výsledku
kontroly účtovných dokladov Obecného úradu v Stebníckej Hute
7. Voľba komisie pre ochranu verejného záujmu
8. Voľba kultúrno-športovej komisie
9. Prerokovanie zriadenia vecného bremena na známych vlastníkov na trase vodovodu
10. Prerokovanie podania žiadosti o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do
kategorizácie DPO SR
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. 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 piati 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 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

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

Overovateľ zápisnice: Martin Moravec

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

Overovateľ zápisnice: František Šiba

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

3. Kontrola uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 21/2015 B: č. 4 je splnené a poinformoval
prítomných o stave plnenia uznesenia č. 21/2015.
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 5, proti 0, zdržal sa 0

5. Prerokovanie žiadosti o prenájom sály KD
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti p. Václava Mika zo Zborova o poskytnutie
priestorov sály KD na organizovanie tanečnej zábavy. Po diskusii k tomuto bodu sa prítomní
zhodli na neposkytnutí priestorov sály KD s odôvodnením, že spomínané priestory sú určené
pre obyvateľov a občanov pochádzajúcich z obce Stebnícka Huta. Starosta dal o poskytnutí
priestorov žiadateľovi hlasovať.
OcZ rozhodlo o neposkytnutí priestorov na organizovanie tanečnej zábavy.
Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa 0
6. Predloženie Správy o výsledku následnej finančnej kontroly a Protokolu o výsledku
kontroly účtovných dokladov Obecného úradu v Stebníckej Hute
Starosta obce predložil na rokovanie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
a Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov. Dokumenty starosta obce predniesol
prítomným.
OcZ berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
OcZ berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute
7. Voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, ktorého predmetom bola voľba Komisie pre
ochranu verejného záujmu. Starosta požiadal prítomných aby podali návrhy na členov
komisie. Zúčastnení za predsedu komisie navrhli poslanca OcZ Martina Moravca a za členov
komisie členov OcZ Zuzanu Ivančákovú a Františka Šibu. Navrhovaní svoje členstvo v Komisii
pre ochranu verejného záujmu prijali. Následne dal starosta o zložení tejto komisie hlasovať.
OcZ schvaľuje za predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu Martina Moravca.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
OcZ schvaľuje za členku Komisie pre ochranu verejného záujmu Zuzanu Ivančákovú.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
OcZ schvaľuje za člena Komisie pre ochranu verejného záujmu Františka Šibu.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

8. Voľba Športovo – kultúrnej komisie
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, ktorého predmetom bola voľba Športovokultúrnej komisie. Starosta požiadal prítomných aby podali návrhy na členov komisie.
Zúčastnení za predsedu komisie navrhli poslankyňu OcZ Zuzanu Ivančákovú a za členov
komisie poslancov OcZ Ing. Jozefa Zbrehu a Martina Moravca. Navrhovaní svoje členstvo
v Športovo-kultúrnej komisii prijali. Následne dal starosta o zložení tejto komisie hlasovať.
OcZ schvaľuje za predsedníčku Športovo-kultúrnej komisie Zuzanu Ivančákovú.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
OcZ schvaľuje za člena Športovo-kultúrnej komisie Ing. Jozefa Zbrehu.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
OcZ schvaľuje za člena Športovo-kultúrnej komisie Martina Moravca.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
9. Prerokovanie zriadenia vecného bremena na známych vlastníkov na trase
vodovodu
Na rokovanie OcZ prišiel na rad bod týkajúci sa majetkovo-právneho vysporiadania sa
z vlastníkmi a správcami pozemkov na ktorých je umiestnená stavba obecného vodovodu.
Toto majetkovo-právne vysporiadanie je jednou z podmienok kolaudácie verejného
vodovodu. Majetkovo-právne vysporiadanie zriadením vecného bremena na pozemky
vlastníkov a správcov sa zrealizuje podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing.
Jozefom Fedorkom. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta obce o majetkovo-právnom
vysporiadaní s vlastníkmi a správcami pozemkov na trase obecného vodovodu zriadením
vecného bremena hlasovať.
OcZ schvaľuje majetkovo-právne vysporiadanie s vlastníkmi a správcami pozemkov na trase
obecného vodovodu zriadením vecného bremena.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie podania žiadosti o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do
kategorizácie DPO SR
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo zaradenie DHZ Stebnícka Huta do kategorizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR). Starosta obce oboznámil prítomných
s možnosťou získania dotácie zo štátneho rozpočtu na materiálno-technické zabezpečenie
DHZ. Zaradenie do jednej zo štyroch kategórií je podmienkou získania tejto dotácie. DHZ
Stebnícka Huta spĺňa podmienky na zaradenie do kategórie C podľa požiadaviek DPO SR. Po
diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje zaradenie DHZ Stebnícka Huta do kategórie C podľa kritérií DPO SR.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

11. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Starosta obce otvoril diskusiu oboznámením
prítomných so stavom verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníka na miestnom
cintoríne. Taktiež informoval členov OcZ o prácach, ktoré sa vykonali na rekonštrukcii
oplotenia miestneho cintorína a na spomalení erózie potoka. Starosta pokračoval
s informáciou o plánovanom pracovnom stretnutí OcZ okolitých obcí v Zborove 28.
septembra 2015. Predmetom tohto pracovného stretnutia bude oboznámenie pozvaných
s prácou MAS Horná Topľa a pripravovanými aktivitami. Starosta obce sa v diskusii dotkol aj
plánovanej rekonštrukcie cesty na trase Zborov – Stebnícka Huta a taktiež oboznámil
prítomných s predajnou akciou, ktorá sa uskutoční 23. septembra v sále KD.
Poslanec Jozef Zbreha sa do diskusie zapojil témou demontáže pôvodného chodníka na
miestnom cintoríne. Navrhol aby sa betónové dlaždice ponúkli na predaj záujemcom.
Prítomný o tom diskutovali a zhodli sa na čiastočnom odpredaji prípadným záujemcom a za
cenu 1 €/kus.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje odpredaj polovice dlaždíc z chodníka na miestnom cintoríne prípadným
záujemcom za sumu 1 €/ks.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Poslanec Jozef Grobár sa v diskusii vyslovil za rozšírenie osvetlenia miestneho cintorína
v počte jedného až dvoch lámp a úplného oplotenia miestneho cintorína. Diskusia sa
v závere dotkla plesu plánovaného v závere roka.

12. 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 uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného
dňa 18.09.2015
Hlasovanie : za 5, 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 18.09.2015

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Martin Moravec

………………………………

František Šiba

………………………………

