ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 29.06.2017
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 29. júna 2017 /štvrtok/ 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 dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2016
Predloženie dokumentu: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok
2016
7. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2016
8. Predloženie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za 1. štvrťrok 2017
9. Predloženie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2017
10. Prerokovanie spôsobu využitia bankového účtu v Prima banke a VÚB banke
11. Prerokovanie využitia dotácie na kultúru z PSK
12. Prerokovanie podania žiadosti a spôsobu využitia dotácie na rekonštrukciu, výstavbu
alebo dostavbu hasičskej zbrojnice
13. Prerokovania organizovania výstavy „Stebnícka Huta na historickej fotografii“
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. 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 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 3, proti 0, zdržal sa 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku určil poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Jozefa Grobára a Františka Šibu.
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 dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2016
Starosta obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2016.
OcZ berie na vedomie dokument: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2016.
Po diskusii k dokumentu Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2016 dal starosta
o tomto dokumente hlasovať.
OcZ schvaľuje dokument: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2016.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 1.115,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
6. Predloženie dokumentu: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok
2016
Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Individuálna výročná správa obce Stebnícka
Huta za rok 2016. Po diskusii k tomuto bodu zobralo obecné zastupiteľstvo tento dokument
na vedomie.

OcZ berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok
2016.
7. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2016
Ďalším bodom rokovania bla inventarizácia majetku obce k 31.12.2016. Starosta obce
predniesol Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka Huta a Návrh na vyradenie z majetku.
Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ na vedomie Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka
Huta. O návrhu na vyradenie dal starosta hlasovať.
OcZ berie na vedomie Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka Huta.
OcZ schvaľuje Návrh na vyradenie z majetku obce Stebnícka Huta a likvidáciu odovzdaním
zberovej spoločnosti podľa druhu.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
8. Predloženie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za prvý štvrťrok
2017
Rokovanie OcZ pokračovalo predložením dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste
za prvý štvrťrok 2017. Po oboznámení sa prítomných s dokumentom a diskusii zobralo OcZ
tento dokument na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste za prvý štvrťrok
2017.
9. Predloženie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2017
V ďalšom bode bolo na programe prerokovanie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. Prítomní po oboznámení diskutovali. Následne dal
starosta o tomto dokument hlasovať.
OcZ schvaľuje dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2017.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie spôsobu využitia bankového účtu v Prima banke a VÚB banke
Rokovanie pokračovalo prerokovaním ponuky od Prima banky na zmenu balíka služieb pre
samosprávy. Po prediskutovaní ponuky sa prítomní zhodli, že zmena by nebola pre obec
výhodná. O tomto bode dal následne starosta obce hlasovať.
OcZ neschvaľuje ponuku od Prima banky na zmenu balíka služieb.
Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržal sa 0
Ďalej sa rokovanie dotklo potreby vedenia bankového účtu vo VÚB banke. Starosta
predniesol analýzu poplatkov a obratov na tomto bankovom účte, z ktorej vyplýva, že obec
na vedenie tohto účtu dopláca a nevykonáva žiadne platby. Po diskusii k tomuto bodu dal
starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ žiada starostu obce o zistenie možností zrušenia bankového účtu vo VÚB banke.

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
11. Prerokovanie využitia dotácie na kultúru z PSK
Starosta informoval prítomných, že obci bola schválená dotácia na kultúru zo zdrojov
Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1.000,- Eur. Nakoľko výška žiadanej dotácie bola
krátená prítomní diskutovali o využití tejto dotácie. Zhodli sa na potrebe rekonštrukcie
schodov na zadnom vstupe do budovy OcÚ (kuchyňa), nákup obrusov, opravu pracovného
stola v kuchyni OcÚ a nákup prenosného ozvučenia. Následne dal starosta o využití dotácie
hlasovať.
OcZ schvaľuje rekonštrukciu schodov OcÚ (kuchyňa), nákup obrusov, opravu pracovného
stola v kuchyni OcÚ, nákup prednostného ozvučenia z využitím dotácie na kultúru zo zdrojov
PSK.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie podania žiadosti a spôsobu využitia dotácie na rekonštrukciu,
výstavbu alebo dostavbu hasičskej zbrojnice
V ďalšom bode predniesol starosta možnosť podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu,
výstavbu alebo dostavbu hasičskej zbrojnice. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o podaní
žiadosti hlasovať.
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje spolufinancovanie na projekte výstavby hasičskej zbrojnice vo výške najmenej
5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

13. Prerokovania organizovania výstavy „Stebnícka Huta na historickej fotografii“
V programe rokovania OcZ prišiel na rad program organizovania výstavy fotografií od
občanova pod názvom „Stebnícka Huta na historickej fotografii“. Išlo by o fotografie
vyzbierané od občanov, ktoré by po spracovaní grafikom boli vystavené v priestoroch sály
kultúrneho domu. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje organizovanie výstavy „Stebnícka Huta na historickej fotografii“
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
14. Rôzne
V tomto bode informoval prítomných starosta obce o ďakovnom liste za organizáciu
previerok pripravenosti DHZ O v máji 2017, o podpise zmluvy o dotácii pre DHZ O, ďalej
informoval o podpise zmluvy o zriadení vecného bremena a úhrade platby vo výške 2.011,76
Eur Slovenskému pozemkovému fondu čím sa obec priblížila ku kolaudácii obecného
vodovodu. Ďalej informoval o stave rekonštrukcie verejného osvetlenia, neschválení žiadosti
o dotáciu z Programu obnovy dediny.

15. 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 29. júna 2017.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
16. 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 29.6.2017

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

František Šiba

………………………………

