ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 18.02.2016
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 18.02.2016 /štvrtok/
o 18.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Prerokovanie a hlasovanie o VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách
6. Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Lorenca o obnovení nocľahárne pre vodičov SAD
Prešov, a.s.
7. Predloženie dokumentu: Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Stebnícka Huta
8. Predloženie dokumentu: Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov Obecného
úradu v Stebníckej Hute za 4. štvrťrok 2015
9. Predloženie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
10. Predloženie dokumentu: Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti HK obce Stebnícka
Huta za rok 2015
11. Predloženie dokumentu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
12. Prerokovanie problematiky odpadového hospodárstva na miestnom cintoríne
13. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ obce
14. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2016
15. Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
16. Prerokovanie problematiky využitia budovy bývalej ZŠ a priľahlých stavieb
17. Určenie plánu práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku obce
18. Prerokovanie odpredaja školských pomôcok
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Zasadnutie OcZ obce Stebnícka Huta otvoril a viedol starosta obce Mgr. Gabriel Šiba, ktorý
privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú
traja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta
uviedol, že rokovanie OcZ 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 rokovaní obecného zastupiteľstva 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 Martina Moravca.
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili.
OcZ schvaľuje:
Zapisovateľka: Zuzana Ivančaková

Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1

Overovateľ zápisnice: Jozef Grobár
Overovateľ zápisnice: Martin Moravec

Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1

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 3, proti 0, zdržal sa 0
4. 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.
5. Prerokovanie a hlasovanie o VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách
Starosta obce predložil na rokovanie VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách. Starosta oboznámil poslancov OcZ s dôvodmi prijatia tohto VZN a
podmienkami predvolebnej kampane. K danému návrhu VZN nebol podaný žiaden návrh
resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený návrh VZN
schválili.
OcZ schvaľuje VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách č. 4/2016.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0

6. Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Lorenca o obnovení nocľahárne pre vodičov SAD
Prešov, a.s.
Rokovanie OcZ pokračovalo predložením žiadosti p. Jozefa Lorenca o premiestnení
nocľahárne pre vodičov SAD Prešov, a.s. z obce Becherov do obce Stebnícka Huta. Starosta
obce informoval prítomných, že žiadateľ podal žiadosť ústne v kancelárii OcÚ a taktiež, že
žiadateľ pozvanie na rokovanie OcZ odmietol. V diskusii k tomuto bodu rokovanie OcZ
informoval starosta prítomných, že absolvoval stretnutie so zástupcami SAD Prešov, a.s. .
Závery z tohto stretnutia:
 obec Stebnícka Huta požiada SAD Prešov, a.s. o zriadenie nocľahárne písomne,
 obec Stebnícka Huta zabezpečí dôstojné priestory na existenciu nocľahárne pre
vodičov SAD Prešov, a.s. /elektrina, teplá voda, kúrenie, zimná údržba/,
 obec Stebnícka Huta prerokuje prípadnú zmenu cestovného poriadku s dotknutými
obcami /Becherov, Chmeľová, Zborov, Stebník/
OcZ k žiadosti p. Jozefa Lorenca zaujalo stanovisko:
„Obec Stebnícka Huta sa zriadením, resp. premiestnením nocľahárne pre vodičov SAD Prešov,
a.s. z obce Becherov do obce Stebnícka Huta nebude zaoberať. Dôvodmi sú nákladnosť
zriadenia a prevádzky nocľahárne a taktiež predpokladaný neprajný dopad na občanov
cestujúcich linkovými autobusmi SAD Prešov, a.s. .“
Starosta obce dal o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k žiadosti p. Jozefa Lorenca o premiestnení nocľahárne pre vodičov
SAD Prešov, a.s. z obce Becherov do obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
7. Predloženie dokumentu: Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Stebnícka Huta
V ďalšom bode starosta obce oboznámil prítomných s dokumentom: Smernica o postupe
vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Stebnícka Huta (č. 5/2016).
OcZ berie na vedomie dokument: Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti obce Stebnícka Huta.

8. Predloženie dokumentu: Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov
Obecného úradu v Stebníckej Hute za 4. štvrťrok 2015
Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Protokol o výsledku kontroly účtovných
dokladov Obecného úradu v Stebníckej Hute za 4. štvrťrok 2015. Po oboznámení sa
prítomných s obsahom protokolu zobralo OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov
Obecného úradu v Stebníckej Hute za 4. štvrťrok 2015.

9. Predloženie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
Starosta obce oboznámil prítomných s dokumentom: Správa o kontrolnej činnosti HK za rok
2015.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015.
10. Predloženie dokumentu: Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti HK obce Stebnícka
Huta za rok 2015
Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti HK
obce Stebnícka Huta za rok 2015. Prítomní sa s dokumentom oboznámili a zobrali ho na
vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti HK obce Stebnícka
Huta za rok 2015.
11. Predloženie dokumentu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Správa o výsledku následnej finančnej
kontroly. Prítomní sa s dokumentom oboznámili a zobrali ho na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.
12. Prerokovanie problematiky odpadového hospodárstva na miestnom cintoríne
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním odpadového hospodárstva na miestnom
cintoríne. Starosta obce predložil analýzu zmeny systému vyvážania odpadov z miestneho
cintorína. Navrhol zakúpenie kontajnera s objemom 1100 l a frekvenciu zberu odpadu
jedenkrát mesačne. Po diskusii k tomuto bodu rokovania dal starosta o tomto bode
rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje odstránenie veľkokapacitného kontajnera z miestneho cintorína a zakúpenie
kontajnera s objemom 1100 l.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ obce
V ďalšom bode predložil starosta obce na rokovanie OcZ problematiku využitia dotácie pre
DHZ obce. Požiadal prítomného predsedu a zároveň člena OcZ Martina Moravca, aby do
najbližšieho rokovania OcZ predniesol návrh využitia dotácie pre DHZ obce.
OcZ žiada predsedu DHZ a člena OcZ obce Stebnícka Huta Martina Moravca o vypracovanie
návrhu využitia dotácie pre DHZ obce do najbližšieho rokovania OcZ.
14. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2016
Starosta obce informoval prítomných o podaných žiadostiach o dotáciu:
1. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
2. Žiadosť o dotáciu na rozšírenie vodovodu

3. Žiadosť o dotáciu pre DHZ obce
4. Žiadosť o riešenie havarijného stavu obslužnej komunikácie Stebnícka Huta (Hutisko)
smer štátna hranica
5. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
OcZ berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2016.
15. Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
V ďalšom bode rokovania starosta obce predniesol informáciu o možnosti získania
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Z týchto prostriedkov je možné realizovať
rekonštrukciu budov, výstavbu a opravu domov nádeje, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
opravu miestnych komunikácií a budovanie turistickej infraštruktúry. Starosta obce požiadal
prítomných, aby na nasledujúcich rokovaniach OcZ predniesli svoje návrhy na podanie
žiadostí o získanie prostriedkov zo zdrojov EÚ.
OcZ berie na vedomie informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ.
16. Prerokovanie problematiky využitia budovy bývalej ZŠ a priľahlých stavieb
V tomto bode starosta obce predniesol informáciu o stave budovy bývalej ZŠ. Časť budovy je
od zrušenia základnej školy využívaná ako klub pre mládež. Technický stav s jej vybavením sa
sleduje a drobné opravy sa obec snaží riešiť vo vlastnej réžii. Aj napriek tomu budova ako
celok chátra. Starosta obce požiadal prítomných aby na najbližších rokovaniach OcZ
predniesli návrhy využitia budovy.
OcZ berie na vedomie problematiku využitia budovy bývalej ZŠ a priľahlých stavieb.
17. Určenie plánu práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku obce
Starosta obce informoval prítomných o získaní príspevku na vytvorenie troch pracovných
miest na dobu 9 mesiacov z ÚPSVaR. Z tohto dôvodu predniesol prítomným návrh plánu
práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku obce, ktorý obsahoval:
I. rekonštrukciu schodov pri budove KD vedúcich do kuchyne
II. rekonštrukciu oplotenia na miestnom cintoríne (etapa 2)a pri budove KD
III. rekonštrukcia základovej dosky pod hlavným krížom na miestnom cintoríne
IV. oprava chodníka pri kostole (parkovisko smer cintorín)
V. odstránenie nebezpečných drevín a údržba zelene v katastri obce
VI. renováciu priepustov na oporných múroch
VII. úprava rozloženia verejného osvetlenia z ohľadom na funkčnosť a úsporu nákladov
VIII. budovanie opatrení na zabránenie erózie na brehoch a vo vodných tokoch (etapa 2)
IX. reguláciu a spenenie priekopy pri rodinnom dom č. 32 a nad Domom nádeje
X. opravu vodárenských armatúr nachádzajúcich sa v krajnici cesty
XI.
XII.
XIII.
XIV

Po diskusii k tomuto bodu rokovania OcZ dal starosta hlasovať.
OcZ schvaľuje plán práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku obce.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
18. Prerokovanie odpredaja školských pomôcok
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním odpredaja školských pomôcok nachádzajúcich sa
v budove bývalej ZŠ. Starosta obce informoval prítomných s ponukou na odkúpenie
školských pomôcok /švédska debna, žinenka, koza, lavičky, medicinbaly/, ktorú obdŕžal OcÚ
od p. Rudolfa Kadleca mailom dňa 15. februára 2016. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta
hlasovať.
OcZ neschvaľuje odpredaj školských pomôcok p. Rudolfovi Kadlecovi.
Hlasovanie : za 0, proti 3, zdržal sa 0
19. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Starosta obce vystúpi v diskusii s informáciou
o vyúčtovaní elektriny a plynu za rok 2015. Ďalej informoval prítomných o výpadkoch
elektrickej energie v časti obce. Starosta taktiež informoval o umiestnení veľkokapacitného
kontajnera pred budovu OcÚ v mesiaci marec. V závere svojho vystúpenia informoval
prítomných o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do NR SR. Po vyčerpaní
diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
20. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby predložila návrh na uznesenie.
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko k predloženému návrhu uznesenia
neboli podané žiadne pripomienky a návrhy na doplnenie, starosta dal o návrhu hlasovať.
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
OcZ schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného
dňa 18.02.2016.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
21. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu v roku 2015 vo funkcii členov
OcZ, poprial prítomným pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov a
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute dňa 18.02.2016
Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

Martin Moravec

………………………………

