ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 21.04.2017
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 21. apríla 2017 /piatok/ o 16.00 hodine
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Predloženie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
Prerokovanie dokumentu: Pravidlá hlavného kontrolóra a podkladov od hlavnej
kontrolórky
7. Prerokovanie žiadosti p. Júlie Stettler
8. Prerokovanie žiadosti p. Jozefíny Knapíkovej
9. Prerokovanie vybudovania nových hrobiek na miestnom cintoríne
10. Informácia starostu obce o vyhodnotení žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska
12. Prerokovanie protieróznych opatrení na toku miestneho potoka
13. Prerokovanie opravy schodov pri budove bývalej ZŠ
14. Zmena rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2017
15. Prerokovanie vysporiadania pozemku pod autobusovou zástavkou na Hutisku
16. Prerokovanie využitia veľkokapacitného kontajnera
17. Poverenie osoby na kontrolu detského ihriska
18. Prerokovanie prípravy a spoluorganizovania previerky pripravenosti DHZ O
19. Prerokovanie opravy striekačky PS 8
20. Rôzne
21. Návrh na uznesenie
22. 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. 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
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku určil poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Martina Moravca a Ing. Jozera Zbrehu.
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. Predloženie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
OcZ berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce.
OcZ berie na vedomie majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce.
6. Prerokovanie dokumentu: Pravidlá hlavného kontrolóra a podkladov od hlavnej
kontrolórky
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním dokumentu: Pravidlá hlavného kontrolóra. Po
diskusii hlavná kontrolórka ozrejmila potrebu prijatia tohto dokumentu dal starosta
o dokumente hlasovať.
OcZ schvaľuje dokument: Pravidlá hlavného kontrolóra.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Ďalej v tomto bode OcZ prerokovalo Správu z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2016 a Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
OcZ berie na vedomie Správu z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2016.
OcZ schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

7. Prerokovanie žiadosti p. Júlie Stettler
Ďalším bodom rokovania bola žiadosť p. Júlie Stettler (v prílohe) o zámenu častí pozemkov
pri jej rodinnom dome. V stredu 19. apríla 2017 členovia OcZ vykonali obhliadku v teréne.
Zhodli sa, že s prípadnou zámenou v žiadanej podobe nesúhlasia a je potrebné stretnutie
s majiteľkou, kde by zámena častí pozemkov s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, so
zámerom rozšírenia miestnej komunikácie v najužšom bode s prihliadnutím na umiestnenie
odberného miesta elektrickej energie p. Júlie Stettler bola prediskutovaná. Po diskusii
k tomuto bodu dal starosta o žiadosti hlasovať.
OcZ neschvaľuje žiadosť p. Júlie Stettler o zámenu častí pozemkov v požadovanej podobe.
Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje zámer zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorého cieľom je
rozšírenie miestnej komunikácie pri rodinnom dome č. 117 tak aby bol zachovaný pomer
13:40.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
8. Prerokovanie žiadosti p. Jozefíny Knapíkovej
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti p. Jozefíny Knapíkovej o zníženie dane
z ubytovania za deti z 0,40 € na 0,20 € na osobu a noc (v prílohe). Po diskusii k tomuto bodu
dal starosta o žiadosti p. Jozefíny Knapíkovej hlasovať.
OcZ neschvaľuje žiadosť p. Jozefíny Knapíkovej o zníženie dane z ubytovania za deti z 0,40 €
na 0,20 € na osobu a noc.
Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa 0
9. Prerokovanie vybudovania nových hrobiek na miestnom cintoríne
Ďalším bodom rokovania OcZ bola otázka vybudovania nových (prázdnych) hrobiek na
miestnom cintoríne. Z diskusie vyplynulo, že vzniká aj potreba zabezpečenia prístupu –
terasy (resp. obslužnej cesty) k vybudovaniu takýchto hrobových miest napravo od hlavného
kríža. Po diskusii dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje vybudovanie hrobiek 2 ks jednohrobka, 2 ks dvojhrobka nad sebou a terasy
(reps. obslužnej cesty).
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
10. Informácia starostu obce o vyhodnotení žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu
Starosta informoval prítomných, že podaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie vodovodu bola
zamietnutá.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu obce o vyhodnotení žiadosti o dotáciu na
rozšírenie vodovodu.
Po prerokovaní tohto bodu rokovanie OcZ opustila hlavná kontrolórka obce p. Elena
Gregová.
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska

Rokovanie pokračovalo prerokovaním podania žiadosti o dotáciu na výstavbu
multifunkčného ihriska. Po diskusii k tomu bodu dal starosta o podaní žiadosti o dotáciu
hlasovať.
OcZ neschvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska.
Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa 0
12. Prerokovanie protieróznych opatrení na toku miestneho potoka
Starosta informoval prítomných o potrebe vykonania protieróznych opatrení na toku
miestneho potoka a to pri rodinnom dome č. 34 a ihrisku na dolnom konci obce. Prítomní
zobrali túto informáciu na vedomie.
OcZ berie na vedome informáciu o potrebe protieróznych opatrení na toku miestneho
potoka.
13. Prerokovanie opravy schodov pri budove bývalej ZŠ
V programe rokovania OcZ prišiel na rad program ohľadom potreby opravy schodov pri
budove bývalej ZŠ. Starosta oboznámil prítomných s havarijným stavom týchto schodov.
Z diskusie vyplynulo, že je potrebné aj zabezpečenie vstupu do nádvoria bývalej ZŠ (brána,
bránička). Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o oprave schodov hlasovať.
OcZ schvaľuje opravu schodov a zabezpečenie vstupu pri budove bývalej ZŠ.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
14. Zmena rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2017
Rokovanie OcZ pokračovalo zmenou rozpočtu, resp. využitie rezervného fondu obce
v súvislosti s opravou schodov a úpravou terénu na miestnom cintoríne do výšky 1.000 Eur.
Po diskusii OcZ zobralo zmenu rozpočtu na vedomie.
OcZ berie na vedomie presun v položkách rozpočtu.
15. Prerokovanie vysporiadania pozemku pod autobusovou zástavkou na Hutisku
Ďalším bodom rokovania bola otázka vysporiadania pozemku pod autobusovou zastávkou
„horáreň“ v miestnej časti Hutisko. Starosta informoval prítomných, že majiteľkou pozemku
C KN 407/3 o výmere 13 m2 pod spomínanou stavbou je Ing. Ľudmila Kuchtová. Po diskusii
dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ žiada starostu obce o oslovenie Ing. Ľudmily Kuchtovej vo veci usporiadania
majetkových vzťahov k pozemku C KN 407/3.
16. Prerokovanie využitia veľkokapacitného kontajnera
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil ďalší bod rokovania, ktorý sa týkal využitia
veľkokapacitného kontajnera. Starosta informoval, že veľkokapacitný kontajner bol
nahradený dvoma kontajnermi s objemom 1200 l a tieto postačujú pre potreby miestneho
cintorína. Ďalej informoval prítomných, že veľkokapacitný kontajner je dočasne umiestnený
na nádvorí pri budove obecného úradu a vandali doň umiestňujú domový odpad aj napriek

zákazovej tabuľke. Požiadal preto prítomných aby do najbližšieho rokovanie OcZ predniesli
návrhy na využitie veľkokapacitného kontajnera.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu o stave veľkokapacitného kontajnera.
17. Poverenie osoby na kontrolu detského ihriska
Ďalším bodom rokovania bolo určenie osoby na kontrolu detského ihriska. Oznámil
prítomným, že je potrebné určiť osobu, ktorá bude vykonávať prevádzkovú kontrolu
detského ihriska. Po diskusii k tomuto bodu starosta navrhol ako osobu na kontrolu
detského ihriska člena OcZ Františka Šiba. Ten tento návrh prijal. Následne dal starosta
o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje Františka Šibu ako osobu na výkon kontroly detského ihriska.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 1
18. Prerokovanie prípravy a spoluorganizovania previerky pripravenosti DHZ O
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním prípravy a spoluorganizovania previerky
pripravenosti DHZ O na multifunkčnej ploche pri detskom ihrisku v Stebníckej Hute. Po
diskusii k tomuto bodu dal starosta o organizovaní previerky pripravenosti DHZ O hlasovať.
OcZ schvaľuje prípravu a spoluorganizovanie previerky pripravenosti DHZ O v Stebníckej
Hute.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
19. Prerokovanie opravy striekačky PS 8
Ďalším bodom rokovania bolo prerokovanie opravy striekačky PS 8. Po diskusii dal starosta
o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje opravu požiarnej striekačky PS 8.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
20. Rôzne
V tomto bode ako vystúpil p. Stanislav Šiba s problematikou čiernych skládok, biologickými
odpadmi v miestnom potoku a vývoze. Podal OcZ na vedomie existenciu takýchto skládok.
OcZ zobralo túto informáciu na vedomie. Starosta obce podal prítomným informáciu
o riešení stavu cestnej komunikácie po zime a to tak, že správca tejto komunikáciu bude
reklamovať praskliny u zhotoviteľa. Ďalej sa v tomto bode zobrala na vedomie informácia
starostu obce o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena radou Slovenského
pozemkového fondu. Do diskusie sa dostala aj téma organizovania Vatry pri príležitosti Dňa
víťazstva nad fašizmom 8. mája a organizácia plesu v mesiaci január 2018. Ďalšou
diskutujúcou bola Zuzana Ivančáková s námetom na organizovanie podujatia pri príležitosti
dňa detí a končiaceho sa školského roka v termíne koncom mesiaca jún.
OcZ schvaľuje prípravu a organizáciu podujatia pri príležitosti dňa detí v termíne koncom
mesiaca jún.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

21. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby prečítala 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 21. apríla 2017.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
22. 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 21.4.2017

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Martin Moravec

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

