ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 3.10.2017
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 3. októbra 2017 /utorok/
o 17.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke
Obecného úradu /ďalej len „OcÚ“/.

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Prerokovanie stanoviska obce k realizácii výstavby líniovej stavby – elektrifikácia
Hutisko – chatová oblasť
6. Prerokovanie kolaudácie obecného vodovodu
7. Predloženie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za II. štvrťrok 2017
8. Prerokovanie návrhu VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
9. Prerokovanie opravy vstupu do KD /schody do kuchyne/
10. Informácia starostu o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016
11. Informácia starostu o oprave požiarnej striekačky PS8
12. Informácia starostu o realizácii projektu „Bezpečnosť v obci Stebnícka Huta“
a rekonštrukcii obecného rozhlasu a vianočného osvetlenia.
13. Prerokovanie podania žiadostí o dotácie na rozšírenie vodovodu a vybudovanie
turistického prístrešku na hornom konci
14. Prerokovanie organizovania podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším a Mikuláša
15. Prerokovanie vykonania inventarizácie materiálu civilnej ochrany
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. 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. Jozefa 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. Prerokovanie stanoviska obce k realizácii výstavby líniovej stavby – elektrifikácia
Hutisko – chatová oblasť
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom (žiadosť o územné rozhodnutie a žiadosť o
stavebné povolenie) rozšírenia elektrickej siete v časti obce Hutisko – chatová oblasť.
Informoval, že investorom zámeru je VSD, a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice. Termín
realizácie by mal byť v roku 2018. Po diskusii k tomuto bodu zaujalo OcZ stanovisko: „OcZ
obce Stebnícka Huta zámer rozšírenia elektrickej siete v lokalite Hutisko – chatová oblasť
schvaľuje za podmienky, že realizácia daného zámeru nebude nepriaznivo ovplyvňovať
kvalitu života obyvateľov, osadníkov a chatárov v predmetnej lokalite, t.j. nebude na trasu
VN a NN napojená prevádzka bioplynovej stanice, kogeneračnej jednotky, spaľovne a pod.“
Po diskusii dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje stanovisko k zámeru rozšírenia elektrickej siete v časti obce Hutisko – chatová
oblasť: „OcZ obce Stebnícka Huta zámer rozšírenia elektrickej siete v lokalite Hutisko –
chatová oblasť schvaľuje za podmienky, že realizácia daného zámeru nebude nepriaznivo
ovplyvňovať kvalitu života obyvateľov, osadníkov a chatárov v predmetnej lokalite, t.j.
nebude na trasu VN a NN napojená prevádzka bioplynovej stanice, kogeneračnej jednotky,
spaľovne a pod.“
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

6. Prerokovanie kolaudácie obecného vodovodu
V ďalšom bode pokračovalo rokovanie OcZ informáciou starostu obce o stave príprav na
kolaudáciu vodovodu, a to:
 zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností na pozemky známych a neznámych
vlastníkov a pozemky SR v správe SPF ešte neprebehlo,
 komunikácia so združením obcí Vodanaša,
 komunikácia so stavebníkom SCHOTT,s.r.o.,
 komunikácia s odborom životného prostredia na okresnom úrade v Bardejove
a hygienikmi.
OcZ berie na vedomie informáciu o stave príprav na kolaudáciu vodovodu.
7. Predloženie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za II. štvrťrok 2017
V tomto bode OcZ prediskutovalo dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste za II.
štvrťrok 2017. Hlavná kontrolórka obce odpovedala na otázky členov OcZ. Po diskusii
k tomuto bodu zobralo OcZ dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste za II. štvrťrok
2017 na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste za II. štvrťrok 2017
8. Prerokovanie návrhu VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
V ďalšom bode rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu VZN o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o schválení
návrhu VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb hlasovať.
OcZ schvaľuje návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie opravy vstupu do KD /schody do kuchyne/
Ďalším bodom rokovanie OcZ bol havarijný stav vstupu do budovy KD /schody do kuchyne/.
Po diskusii sa prítomní zhodli, že technicky a cenovo je najvhodnejšie riešenie rekonštruovať
schody osadením samonosného železného schodišťa s vkladanou betónovou dlažbou. Po
diskusii dal starosta o rekonštrukcii vstupu do budovy KD /schody do kuchyne/ hlasovať.
OcZ schvaľuje osadenie samonosného železného schodišťa s vkladanou betónovou dlažbou
pri vstupe do KD /schody do kuchyne/.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
10. Informácia starostu o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016
V tomto bode informoval starosta obce prítomných o vykonaní auditu účtovnej závierky za
rok 2016. Túto informáciu zobralo OcZ na vedomie.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016.

11. Informácia starostu o oprave požiarnej striekačky PS8
Starosta obce podal informáciu členom OcZ o kalkulácii opravy požiarnej striekačky PS8 vo
výške 300,- €. Prítomný túto informáciu zobrali na vedomie.
OcZ berie na vedomie informáciu o kalkulácii opravy požiarnej striekačky PS8 vo výške 300,€.
12. Informácia starostu o realizácii projektu „Bezpečnosť v obci Stebnícka Huta“
a rekonštrukcii obecného rozhlasu a vianočného osvetlenia.
Rokovanie OcZ pokračovalo informáciou starostu o realizácii projektu „Bezpečnosť v obci
Stebnícka Huta“ a rekonštrukcii obecného rozhlasu a vianočného osvetlenia. Oboznámil
prítomných s výškou uhradených faktúr a s využitím dotácie Rady vlády pre prevenciu
kriminality MV SR. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ informáciu na vedomie.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu o realizácii projektu „Bezpečnosť v obci Stebnícka
Huta“ a rekonštrukcii obecného rozhlasu a vianočného osvetlenia.
13. Prerokovanie podania žiadostí o dotácie na rozšírenie vodovodu a vybudovanie
turistického prístrešku na hornom konci
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo podanie žiadostí o dotácie na rozšírenie vodovodu
a vybudovanie turistického prístrešku na hornom konci. Nakoľko žiadosti s rovnakými
zámermi pre rok 2017 neboli schválené a je možné požiadať o dotáciu na tieto zámery pre
rok 2018. Po diskusii dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie turistického prístrešku na hornom
konci obce.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
14. Prerokovanie organizovania podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším a
Mikuláša
V tomto bode OcZ diskutovalo o organizovaní podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším
a Mikuláša. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa prítomní zhodli na organizovaní
posedenia so seniormi v sále KD s pohostením (mačanka, koláč), kultúrnym programom
(pásmo básní a piesní) a darčekom (dáždnikom) pre seniorov. Pri príležitosti organizovania
podujatie pri príležitosti Mikuláša sa prítomní zhodli na podujatí pri obecnom vianočnom
stromčeku (harmonogram: sv. omša, rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci, rozdanie
darčekov pre deti, ohňostroj). Po diskusii dal starosta o týchto podujatiach hlasovať.
OcZ schvaľuje organizovanie podujatia pri príležitosti mesiaca úcty k starším v sále KD
s pohostením, kultúrnym programom a darčekom - dáždnikom pre seniorov.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
OcZ schvaľuje organizovanie podujatia pri príležitosti Mikuláša pri obecnom vianočnom
stromčeku.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

15. Prerokovanie vykonania inventarizácie materiálu civilnej ochrany
V ďalšom bode predniesol starosta obce potrebu vykonania inventarizácie materiálu civilnej
ochrany. Po diskusii navrhol za predsedníčku inventarizačnej komisie Zuzanu Ivančákovú a za
členov Martina Moravca a Mgr. Gabriela Šibu.
OcZ schvaľuje Zuzanu Ivančákovú za predsedníčku inventarizačnej komisie materiálu CO.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržala sa 1
OcZ schvaľuje Martina Moravca za člena inventarizačnej komisie materiálu CO.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 1
OcZ schvaľuje Mgr. Gabriela Šibu za člena inventarizačnej komisie materiálu CO.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
16. Rôzne
V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o umiestnení veľkoobjemového
kontajnera na umiestnenie nadrozmerného domového odpadu v obci. Na otázku starostu
obce: „Čo s veľkoobjemovým kontajnerom v majetku obce?“ nepodal nik konkrétny návrh.
Ďalej prítomní diskutovali o zriadení hrobiek na miestnom cintoríne. V ďalšej časti informoval
starosta prítomných o zakúpení nerezového nábytku do kuchyne KD.
Diskusia ďalej pokračovala témou vypratania budovy drevárne pri bývalej ZŠ. Starosta
informoval prítomných, že v budove je uskladnené palivové drevo a tieto priestory je vhodné
využiť ako sklad. Starosta podal návrh na odpredaj prebytočného palivového dreva z budovy
drevárne v sume 40,- Eur/prm. O tomto návrhu dal hlasovať.
OcZ schvaľuje odpredaj prebytočného palivového dreva z budovy drevárne pri bývalej ZŠ
v sume 40,- Eur/prm.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta ďalej navrhol odmenu za rok 2017 pre hlavnú kontrolórku vo výške 50,- Eur.
O tomto návrhu dal hlasovať.
OcZ schvaľuje poskytnutie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Elenu Gregovú za rok 2017
vo výške 50,- Eur.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
V ďalšej časti sa diskusia dotkla potreby geodetického vytýčenia hraníc miestnej komunikácie
v lokalite od r.d. č. 46 smerom k r.d. č. 50. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
OcZ schvaľuje geodetické vytýčenie hraníc miestnej komunikácie v lokalite od r.d. č. 46
smerom k r.d. č. 50.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Diskusia pokračovala správou o finančných operáciách obecného úradu a to tak, že starosta
obce prečítal prítomným všetky položky zapísané v pokladničnej knihe pre rok 2017 a knihe
došlých faktúr pre rok 2017. Starosta predniesol tému využitia stĺpov verejného rozhlasu,
ktoré po rekonštrukcii verejného rozhlasu sú už nadbytočné. Túto tému ponechali prítomní
na riešenie do ďalšieho rokovania OcZ. Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu
ukončil.

17. 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 3. októbra 2017.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
18. 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 3. októbra 2017

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Martin Moravec

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

