ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 16.11. 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 16.11.2015 /pondelok/
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 OcZ
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Poučenie členov OcZ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
6. Predloženie zmeny Smernice pre verejné obstarávanie
7. Predloženie Protokolu o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute
8. „Október – mesiac úcty k starším“
9. Prerokovanie žiadosti o úpravu priekopy pri rodinnom dome č. 32 – č. 36
10. Prerokovanie žiadosti o úpravu svahu pri rodinnom dom č. 27
11. Prerokovanie príprav na vianočnú výzdobu v obci
12. Prerokovanie „Mikuláš v dedine“
13. Prerokovanie terénnych úprav pri Dome nádeje
14. Prerokovanie odpadového hospodárstva na miestnom cintoríne
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. 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
uznášaniaschopné. 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 Jozefa Grobára a Ing. Jozefa Zbrehu.
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: Jozef Grobár

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

Overovateľ zápisnice: Ing. Jozef Zbreha

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1

3. Kontrola uznesení
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení. Po krátkej diskusii zobralo OcZ správu na
vedomie.
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. Poučenie členov OcZ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
Starosta obce poučil členov OcZ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poučenie potvrdili členovia OcZ svojim podpisom.
OcZ berie na vedomie poučenie členov OcZ v zmysle zákona č. 122/2013.
6. Predloženie zmeny Smernice pre verejné obstarávanie
Starosta obce predložil na rokovanie Smernicu pre verejné obstarávanie. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie zmenu Smernice pre verejné obstarávanie s účinnosťou
od 1. novembra 2015.
OcZ berie na vedomie Smernicu pre verejné obstarávanie č. 4/2015.
Ruší sa smernica č. 2/2015.
7. Predloženie Protokolu o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute
Starosta obce predložil na rokovanie Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov
Obecného úradu v Stebníckej Hute. OcZ tento protokol zobralo na vedomie.
OcZ berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného úradu
v Stebníckej Hute.
8. „Október – mesiac úcty k starším“
Starosta obce predložil na rokovanie organizáciu činnosti pri príležitosti Októbra ako
mesiaca úcty k starším. Po diskusii k tomuto bodu sa OcZ zhodlo na zaslaní listu a poskytnutí
poukazov na nákup tovaru v miestnych potravinách v hodnote 5,- Eur pre občanov obce vo
veku od 60 rokov, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.
OcZ schvaľuje zaslanie listu a poskytnutie poukazu v hodnote 5,- Eur na nákup potravín pre
občanov vo veku 60 rokov, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie žiadosti o úpravu priekopy pri rodinnom dome č. 32 – č. 36
V ďalšom bode rokovania sa OcZ zaoberalo podnetom občana Milana Moravca na úpravu
nevyhovujúceho stavu priekopy pri rodinných domoch č. 32 – č. 36. Po diskusii k tomuto
bodu sa OcZ uznieslo na stanovisku:
OcZ berie podnet občana Milana Moravca na vedomie. Na nevyhovujúci stav priekopy
v úseku od rodinného domu č. 32 po rodinný dom č. 36 obec upozorní obyvateľov a bude
iniciovať spoločné stretnutie v prvých mesiacoch roku 2016. Na tomto stretnutí by sa malo
hľadať riešenie tejto nevyhovujúcej situácie.
Starosta obce dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k podnetu občana Milana Moravca.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

10. Prerokovanie žiadosti o úpravu svahu pri rodinnom dom č. 27
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie žiadosti občianky Cecílie Bašistovej
o spevnenie svahu na miestnej komunikácii pri jej rodinnom dome. Po diskusii k tomuto
bodu sa OcZ uznieslo na stanovisku:
OcZ berie na vedomie žiadosť občianky Cecílie Bašistovej. K riešeniu spevnenia svahu na
miestnej komunikácii pri rodinnom dome vyzve Obecný úrad v Stebníckej Hute žiadateľku na
podanie ohlásenia drobnej stavby. To bude obsahovať aj navrhovaný spôsob riešenia
situácie. Tento následne prerokuje OcZ na svojom zasadnutí.
Starosta obce dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko ku žiadosti občianky Cecílie Bašistovej
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
11. Prerokovanie príprav na vianočnú výzdobu v obci
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním vianočnej výzdoby v obci. Po diskusii k tomuto
bodu sa OcZ uznieslo na inštaláciu 10 ks svetelných ozdôb na stĺpy verejného osvetlenia
a umiestnení a osvetlení stromu (jedľa, smrek) na verejnom priestranstve pri rodinnom
dome č. 26. Starosta dal o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje inštaláciu 10 ks svetelných ozdôb na stĺpy verejného osvetlenia a osadenie
stromu (jedľa, smrek) pri rodinnom dome č. 26.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie „Mikuláš v dedine“
V ďalšom bode rokovania sa OcZ zaoberalo organizáciou podujatia „Mikuláš v dedine“. Po
diskusii sa OcZ uznieslo na konaní podujatia pri rodinnom dome č. 26 dňa 6. decembra 2015
o 16.30 h. Na tomto podujatí budú deťom do 15 rokov rozdané mikulášske balíčky. Starosta
obce dal o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje organizovanie podujatia pri rodinnom dome č. 26 dňa 6. decembra 2015
o 16.30 h.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie úprav pri Dome nádeje
Na rokovanie OcZ sa v ďalšom bode dostala problematika odvodnenia priestoru nad Domom
nádeje. Po diskusii k tomuto bodu sa OcZ uznieslo na upravení predmetného priestoru
úpravou priekopy osadením betónových tvárnic. Starosta obce dal o tomto bode rokovania
hlasovať.
OcZ schvaľuje úpravu priekopy nad Domom nádeje osadením betónových tvárnic.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

14. Prerokovanie odpadového hospodárstva na miestnom cintoríne
Rokovanie OcZ pokračovalo problematikou odpadového hospodárstva na miestnom
cintoríne. Po diskusii k tomuto bodu sa OcZ uznieslo na vypracovaní kalkulácie, ktorá bude
zahŕňať nahradenie veľkokapacitného kontajnera kontajnerom na zber komunálneho
odpadu s objemom 1100 l, ktorého vývoz bude pravidelne zabezpečovať zberová spoločnosť.
Starosta obce dal o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje vypracovanie kalkulácie na zmenu organizácie odpadového hospodárstva na
miestnom cintoríne.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
15. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Členka OcZ Zuzana Ivančáková sa do diskusie zapojila
problematikou separovaného zberu, konkrétne zmiešaných plastov. Jej ďalší príspevok sa
týkal organizácie parkovanie pri miestnom kostole. Starosta obce pripomenul prítomným
ocenenie bývalej starostky Ľudmily Sosňákovej pamätnou plaketou. Po vyčerpaní diskusných
príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
14. 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 16.11.2015

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

