ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 28.07.2016
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 28.07.2016 /štvrtok/
o 18.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
5. Prerokovania auditu účtovnej závierky OcÚ Stebnícka Huta
6. Prerokovanie využitia dotácie od PSK
7. Prerokovanie organizácie hrobových miest na miestnom cintoríne
8. Prerokovanie zverejňovania oznamov formou SMS-správ
9. Prerokovanie využitia rezervného fondu
10. Prerokovanie opravy kozuba pri detskom ihrisku
11. Využitie dotácie pre DHZ v obci
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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
piati 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 Martina Moravca 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, zdržala sa 1

Overovateľ zápisnice: Martin Moravec
Overovateľ zápisnice: Ing. Jozef Zbreha

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
Hlasovanie : za 4, 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 5, 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. Prerokovania auditu účtovnej závierky OcÚ Stebnícka Huta
Starosta obce informoval prítomných, že podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obce povinná dať si
overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve. Ďalej
starosta členov OcZ informoval, že s požiadavkou na vykonanie auditu účtovnej závierky
Obecného úradu v Stebníckej Hute za rok 2015 oslovil audítorov pôsobiacich v okrese
Bardejov. Ponuku na vykonanie auditu účtovnej závierky prijala len audítorka Ing. Mária
Pochová. Po diskusii k tomuto bodu rokovania dal starosta obce hlasovať o vykonaní auditu
účtovnej závierky Obecného úradu v Stebníckej Hute Ing. Máriou Pochovou.

OcZ schvaľuje vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015 Obecného
úradu v Stebníckej Hute Ing. Máriou Pochovou /číslo licencie 417/.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
6. Prerokovanie využitia dotácie od PSK
V ďalšom bode rokovania starosta obce informoval prítomných o schválení dotácie pre
Obecný úrad v Stebníckej Hute od Prešovského samosprávneho kraja podľa VZN PSK č.
15/2008 v platnom znení na doplnenie inventára v Kultúrnom dome (KD) v Stebníckej Hute
vo výške 1.000,- Eur. Ďalej starosta informoval, že na financovaní doplnenia inventára v KD
v Stebníckej Hute sa Obecný úrad v Stebníckej Hute musí podieľať minimálne spoluúčasťou
vo výške 20%. Po diskusii k tomuto bodu rokovania sa prítomní zhodli na doplnení inventára
v KD v Stebníckej Hute o príborové, tanierové a pohárové sady a taktiež o obrusy. Nakoľko
neboli podané ďalšie návrhy a pripomienky dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje využitie dotácie poskytnutej na základe VZN PSK č. 15/2008 na doplnenie
inventára v KD v Stebníckej Hute o príborové, tanierové a pohárové sady a o obrusy.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie organizácie hrobových miest na miestnom cintoríne
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa organizácie hrobových
miest na miestnom cintoríne. Starosta obce navrhol v prípade zriadenia nového hrobového
miesta doplniť voľné miesta na miestnom cintoríne v sekcii 2 nad hlavným krížom /2 hrobové
miesta/. Člen OcZ Jozef Grobár v diskusii k tomuto bodu požiadal o rešpektovanie uznesení
OcZ z minulých rokov, kde bola schválená organizácia hrobových miest a to systém
zriaďovania nových hrobových miest v sekcii 2 od hlavného kríža smerom vpravo. Starosta
obce navrhol členovi OcZ Jozefovi Grobárovi aby viedol správu a organizáciu hrobových
miest na miestnom cintoríne a aby mu boli zverené prístupy /kľúče/ od Domu nádeje. On na
to reagoval argumentami, že na výkon úloh s tým spojených je vhodnejší mladší kandidát.
Z diskusie ďalej vyplynulo, že na výkon činnosti správy a organizovania miestneho cintorína
a Domu nádeje prítomní navrhli člena OcZ Františka Šibu. Ten tento návrh prijal. Starosta dal
o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje ako osobu, ktorá bude viesť správu a organizáciu miestneho cintorína
Františka Šibu.
Hlasovanie: za 4, proti, 0 zdržal sa 1

8. Prerokovanie zverejňovania oznamov formou SMS-správ
Rokovanie OcZ pokračovalo témou zverejňovania/zasielania oznamov občanom formou
SMS-správ. OcZ na svojom rokovaní dňa 13. mája 2016 schválilo zasielanie oznamov formou
SMS-správ na skúšobnú dobu 3 mesiace. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta obce
hlasovať o uzavretí zmluvy so spoločnosťou 2-morrow, s.r.o. o prevádzke zasielania desiatich
SMS-správ s oznamami pre občanov obce v sume 12,- Eur s DPH/mesiac.

OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy so spoločnosťou 2-morrow, s.r.o. o prevádzke zasielania
desiatich SMS-správ s oznamami pre občanov obce v sume 12,- Eur s DPH/mesiac.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
9. Prerokovanie evidencie a využitia rezervného fondu
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním evidencie a využitia rezervného fondu. Starosta
obce informoval, že finančné prostriedky tvoriace rezervný fond sú uložené na bankovom
účte číslo SK97 5600 0000 0036 0125 7008 v spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. a o ich
použití rozhoduje OcZ na účely uvedené v § 10, ods. 9 zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie bankového účtu je
spoplatňované podľa taríf bankovej spoločnosti. Z tohto dôvodu starosta obce predniesol
tému výhodnosti vedenia tohto typu účtu, nakoľko rezervný fond je možné viesť na
osobitnom analytickom účte v účtovníctve. Z diskusie vyplynulo, že pre obec bude
výhodnejšie viesť rezervný fond na osobitnom analytickom účte. Starosta dal o tomto bode
rokovania OcZ hlasovať.
OcZ schvaľuje vedenie rezervného fondu na osobitnom analytickom účte.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
OcZ schvaľuje zrušenie bankového účtu číslo SK97 5600 0000 0036 0125 7008 vedeného
v spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. .
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
10. Prerokovanie opravy kozuba pri detskom ihrisku
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 26. júna 2016 bolo zaznamenané narušenie
statiky prefabrikovaného kozuba /praskliny/ určeného na opekanie, ktorý je umiestnený pri
detskom ihrisku v Stebníckej Hute. Z dôvodu ochrany zdravia detí pohybujúcich sa
v priestoroch detského ihriska bol tento kozub demontovaný zamestnancami obecného
úradu. Starosta obce navrhol zriadenie otvoreného ohniska mimo areálu detského ihriska.
Na to zareagovala členka OcZ a zástupkyňa starostu obce s poznámkou, že altánok
v priestoroch detského ihriska je prispôsobený na umiestnenie otvoreného kozuba. V tomto
názore ju podporili aj ostatní členovia OcZ. Diskusia sa ďalej dotkla informovania verejnosti
o vhodnosti využívania jednotlivých prvkov detského ihriska v Stebníckej Hute podľa veku
detí.
OcZ schvaľuje inštaláciu kozuba určeného na opekanie /grilovanie/ do priestorov detského
ihriska v Stebníckej Hute.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
OcZ schvaľuje umiestnenie informačnej tabule na vstupe do priestorov detského ihriska,
ktorá bude informovať verejnosť o vhodnosti využívania jednotlivých prvkov detského ihriska
v Stebníckej Hute podľa veku detí.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0

11. Prerokovanie opravy prenosnej motorovej striekačky PS12
Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma opravy prenosnej motorovej striekačky PS12.
Členovia DHZ Stebnícka Huta na čele s predsedom Martinom Moravcom (člen OcZ) tlmočili
OcZ havarijný technický stav prenosnej motorovej striekačky PS12. Na tento podnet starosta
obce kontaktoval viaceré technické strediská (spoločnosti) zaoberajúce sa servisom
a opravami zariadení tohto typu. Prítomných informoval, že generálna oprava zariadenia
tohto typu sa pohybuje v sume pohybujúcej sa okolo 2.700,- Eur a z referencií je v pomere
cena, kvalita a záručný servis najbližším technickým strediskom dielňa p. Františka Potockého
v obci Kendice. Po diskusii k tomuto bodu sa prítomní zhodli, že funkčná prenosná motorová
striekačka PS12 je hlavným prvkom akcieschopnosti DHZ v prípade živelných udalostí v obci.
Už na rokovaní OcZ dňa 13. mája 2016 bolo prerokované využitie dotácie vo výške 700,- Eur
na údržbu techniky a doplnenie ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZ v obci.
Nakoľko výška dotácie nepostačuje na financovanie generálnej opravy prenosnej motorovej
striekačky PS12 prítomní sa zhodli, že generálna oprava prenosnej motorovej striekačky PS12
bude dofinancovaná z prostriedkov rozpočtu obce Stebnícka Huta, prípadne z dotácií
získaných v budúcich rokoch z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Starosta dal
o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje generálnu opravu prenosnej motorovej striekačky PS12 v technickom
stredisku pána Františka Potockého v obci Kendice.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
V súvislosti sa opravou prenosnej motorovej striekačky, ktorá nebola zahrnutá do plánu
a Rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2016 informoval starosta obce o potrebe zmeny
rozpočtu obce na rok 2016. Z tohto dôvodu dal starosta obce hlasovať o zmene rozpočtu
obce na rok 2016 z dôvodu opravy prenosnej motorovej striekačky.
OcZ schvaľuje zmenu Rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2016 z dôvodu opravy prenosnej
motorovej striekačky.
Hlasovanie: za 5, proti, 0 zdržal sa 0
12. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. V diskusii vystúpil člen OcZ Jozef Grobár s témou
technických zábran vjazdu motorovými vozidlami neobčanov obce do lesného terénu v časti
katastra za obcou smer štátna hranica a smer vodný zdroj – záchyt prameňa. Obmedzenie
vjazdu motorovými vozidlami pre neobčanov obce odôvodnil informáciami, že občania obce
mu tlmočili pohyb neznámych motorových vozidiel v lesnom teréne počas dňa, ale aj počas
nočných hodín. Na základe tohto podnetu podal člen OcZ Jozef Grobár návrh na osadenie
zábran vjazdu pre motorové vozidlá na poľnú cestu pri rodinnom dome č. 50 a na prístupovú
cestu k vodnému zdroju – záchytu prameňa. O tomto návrhu dal starosta hlasovať.
OcZ schvaľuje osadenie zábran vjazdu pre motorové vozidlá na poľnú cestu pri rodinnom
dome č. 50 a na prístupovú cestu k vodnému zdroju – záchytu prameňa.

Hlasovanie: za 4, proti, 0 zdržal sa 1
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
13. 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 28.07.2016.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
14. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ a
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute dňa 28.07.2016

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Martin Moravec

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

