
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 04.02.2017 

 

P O Z V Á N K A 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov zvoláva na deň 04.02.2017 /sobota/ 

o 15.00 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. Prerokovanie žiadosti p. Adriána Briškara 
6. Prerokovanie žiadosti p. Mariána Karašinského a p. Tatiany Karašinskej 
7. Prerokovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia 
8. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2017 
9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 oboznámil prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia 
OcZ je podpísane a na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu.  
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starosta obce za zapisovateľku určil poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice určil poslancov Martina Moravca a Ing. Jozefa Zbrehu. 
 

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. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ 
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 žiadosti p. Adriána Briškára 
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti p. Briškára . Na prerokovaní tejto žiadosti 

sa osobne zúčastnili p. Briškár, ktorý svoju účasť na rokovaní OcZ potvrdil podpisom do 

prezenčnej listiny.  

Starosta obce prednieslo predmetnú žiadosť. Listom zo dňa 10. januára 2017 p. Briškár žiada 

o súhlas na prístup stavebnej techniky cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta vo 

vlastníctve obce Stebnícka Huta na pozemok C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka Huta  /predmetná 

žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice/.  

Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že k predmetnej parcele C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka 

Huta a prístupu k nej cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta už OcZ obce Stebnícka 

Huta prijalo stanovisko na svojom rokovaní dňa 13. mája 2016 kde bol žiadateľom vtedajší 

majiteľ p. Vladimír Dudinský.   

 Stanovisko OcZ obce Stebnícka Huta zo dňa 13. mája 2016: 

 „Obec Stebnícka Huta neschvaľuje zaťaženie pozemku C-KN 160 a pozemku C-KN 159 v k.ú. 

Stebnícka Huta vecným bremenom (právo prechodu) a teda nevyhovuje žiadosti p. Vladimíra 

Dudinského zo dňa 10. marca 2016 o sprístupnenie cesty na pozemok C-KN 333/5 v k.ú. 



Stebnícka Huta cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta. Týmto stanoviskom Obecné 

zastupiteľstvo obce Stebnícka Huta potvrdilo stanovisko Obecného zastupiteľstva obce 

Stebnícka Huta zo dňa 21. augusta 2011.“ 

OcZ prednesenú žiadosť p. Briškára prerokovalo a prijalo stanovisko: 

„Obec Stebnícka Huta prijíma stanovisko ku žiadosti p. Briškára zo dňa 10. januára 2017 a to 

takým spôsobom, že stanovisko ku žiadosti p. Dudinského zo dňa 13. mája 2016 platí aj pre 

budúcich vlastníkov parcely C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka Huta. Obec Stebnícka Huta ďalej 

neschvaľuje prejazd stavebnej techniky cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta.“ 

Po prerokovaní tohto bodu rokovania p. Briškár rokovanie OcZ opustil. 

OcZ neschvaľuje žiadosť p. Briškára o súhlas na prístup stavebnej techniky cez pozemok C-KN 

160 v k.ú. Stebnícka Huta. 

Hlasovanie : za 0, proti 5, zdržal sa 0 

6. Prerokovanie žiadosti p. Mariána Karašinského a p. Tatiany Karašinskej 
Ďalším bodom rokovania OcZ bola žiadosť p. Mariána Karašinského a p. Tatiany Karašinskej. 

Vo svojej žiadosti zo dňa 23. januára 2017 menovaní žiadajú Obecný úrad v Stebníckej Hute 

o pridelenie verejného osvetlenia v ulici blízkej k ich bydlisku v miestnej časti Hutisko. Po 

diskusii k tejto žiadosti sa prítomní zhodli na  potrebe umiestenia svietidla verejného 

osvetlenia v ulici vedúcej k rodinnému domu č. 83 a rekreačnému domu č. 84. Umiestnenie 

tohto svietidla však OcZ podmieňuje nenavýšením počtu svietidiel verejného osvetlenia, ale 

efektívnejším rozmiestnením svietidiel verejného osvetlenie v miestnej časti Hutisko. 

Nakoľko už k tomuto bodu rokovanie neboli podané žiadne návrhy ani pripomienky dal 

starosta o tomto bode hlasovať. 

 

OcZ schvaľuje umiestnenie svietidla verejného osvetlenia v ulici vedúcej k rodinnému domu 

č. 83 a rekreačnému domu č. 84, ktoré je podmienené efektívnejším rozmiestnením 

svietidiel verejného osvetlenia v miestnej časti Hutisko. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

7. Prerokovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia 
V ďalšom bode predložil starosta obce na rokovanie tému rekonštrukcie verejného 

osvetlenia. Informoval prítomných o schválení žiadosti o dotáciu a o pridelení financií 

z prostriedkov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Táto dotácie je poskytnutá na zámer 

obce rekonštruovať verejné osvetlenie v obci /ďalej len „VO“/. Výška schválenej dotácie je 

12.600,- Eur za podmienky, že obec naplní svoju spoluúčasť v minimálnej výške 20 %, t. j. 

minimálne 3.150,- Eur. 

Predmetom diskusie bol rozsah plánovanej rekonštrukcie VO. Z diskusie vyplynuli tri etapy 

rekonštrukcie VO a to: 

1. etapa – rekonštrukcia VO v obci Stebnícka Huta „Huta“:  

 výmena svietidiel VO za led svietidlá v pôvodnom rozmiestnení, 

 výmena rozvodov VO, 

 revízia rozvodne VO. 



2. etapa – rekonštrukcia VO v obci Stebnícka Huta „Hutisko“: 

 výmena svietidiel VO za led svietidlá 

 revízia rozvodne VO. 

3. etapa – rekonštrukcia VO v obci Stebnícka Huta „chatová osada“ (po dohode s vlastníkmi 

chát a obyvateľmi v miestnej časti v rozsahu od miestnej časti Hutisko po odbočku ku 

agroturistickému zariadeniu Slnečný majer): 

 dlhodobý prenájom podperných bodov (drevené stĺpy na betónových pätkách)  

 výmena technicky nespôsobilých drevených stĺpov, 

 inštalácia rozvodov VO, 

 montáž svietidiel VO (demontovaných v 1. a 2. etape a technicky spôsobilých). 

Po ukončení diskusie k tomuto bodu rokovania dal starosta o tomto bode hlasovať. 

 

OcZ schvaľuje spoluúčasť obce pri realizácii rekonštrukcie VO v minimálnej výške 20 %, t. j. 

minimálne 3.150,- Eur. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v rozsahu troch etáp v následnosti od 1. 

etapy po 3. etapu. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

8. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2017 
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním zmeny rozpočtu obce pre rok 2017. Dôvodom 

zmeny rozpočtu obce pre rok 2017 je skutočnosť, že podiel obce na financovaní chodu 

Spoločného úradu obcí okresu Bardejov /ďalej len „SUO“/ bol navýšený po schválení 

rozpočtu obce Stebnícka Huta pre rok 2017. Suma schválená v rozpočte obce pre rok 2017 

bola 1.528,- Eur. Suma na financovanie SUO po zmene rozpočtu obce Stebnícka Huta pre rok 

2017 je 1.605,- Eur. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode hlasovať. 

 

OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta 1/2017. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

9. Diskusia 

V ďalšom bode rokovania starosta otvorili diskusiu. Ako prvý sa do diskusie zapojil starosta 

obce, kedy informoval prítomných o delimitácii súboru hasičských armatúr a náradia 

zakúpených z prostriedkov dotácie DPO SR pre rok 2015 a nadobudnutých svojpomocne 

členmi DHZ Stebnícka Huta. Ďalej sa diskusia dotkla vybudovanie hrobiek na miestnom 

cintoríne vopred. Prítomný sa zhodli na vypracovaní ponúk od firiem zaoberajúcich sa touto 

činnosťou. Starosta dal o tejto problematike hlasovať.  

 

OcZ schvaľuje vypracovanie cenových ponúk na vybudovanie hrobiek na miestnom cintoríne 

v počte 2x dvojhorob nad sebou a 2x jednohrob. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 



Do diskusie sa zapojila členka OcZ Zuzana Ivančáková z návrhom uskutočnenia podujatia 

s názvom „Veľká prázdninová sánkovačka“ v termíne 12. februára 2017. Starosta dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

OcZ schvaľuje organizáciu podujatia „Veľká prázdninová sánkovačka“ v termíne 12. februára 

2017. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

V diskusii následne vystúpil člen OcZ Jozef Grobár z témou zmeny technológie posypu 

cestnej komunikácie počas zimnej údržby. Prítomní sa zhodli na oslovení správcu cesty, 

ktorým je Správa a údržba ciest PSK o možnosti posypu cesty kamennou drvinou. Po 

vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

10. 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 4. februára 2017. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

11. 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 4.2.2017 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

Zapísala: Zuzana Ivančaková  ……………………………… 

 

Overil:  Martin Moravec  ………………………………  

 

Ing. Jozef Zbreha  ……………………………… 

 


