ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 26.02.2018
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 26. február 2018 /pondelok/ o 16.30 h
zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke
Obecného úradu /ďalej len „OcÚ“/.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Správa z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2017
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta za
rok 2017
8. Stanovisko členov OcZ k návrhu p. Grobára po tvaromiestnej obhliadke zo dňa
29.12.2017
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 10/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
10. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute o dotáciu.
11. Informácia starostu obce o projektových výzvach
12. Prerokovanie organizovania obecných podujatí v roku 2018
13. Prerokovanie umiestnenia obrazu Božieho milosrdenstva do Domu nádeje
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
štyria 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 členku OcZ Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov
zápisnice určil členov OcZ Jozefa Grobára a Ing. Jozefa Zbrehu.
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Členka OcZ Zuzana
Ivančáková podala návrh na doplnenie programu rokovania OcZ o bod týkajúci sa
umiestnenia obrazu Božieho milosrdenstva do Domu nádeje. Keďže nebol podaný žiaden
ďalší návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o doplnenom
programe zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ
jednohlasne schválili.
OcZ schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie : za 4, 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. Predloženie dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2017
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom dokumentu: Správa z finančnej kontroly za
4. štvrťrok 2017. Po krátkej diskusii zobralo OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly za 4. štvrťrok 2017.
6. Predloženie dokumentu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017
V ďalšom bode pokračovalo rokovanie OcZ predložením dokumentu: Správa o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ tento
dokument na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017.

7. Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta
za rok 2017
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom dokumentu: Dôvodová správa ku kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta za rok 2017. Po krátkej diskusii zobralo
OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Dôvodová správa ku kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Stebnícka Huta za rok 2017.
8. Stanovisko členov OcZ k návrhu p. Grobára po tvaromiestnej obhliadke zo dňa
29.12.2017
Dňa 29. decembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v teréne na podnet pána Jozefa
Grobára, bytom Stebnícka Huta č. d. 5 vo veci riešenia podnetu pani Beáty Vitikáčovej,
bytom Stebnícka Huta č. d. 66. /zúčastnili sa: Mgr. Gabriel Šiba, Zuzana Ivančáková, Jozef
Grobár, Martin Moravec, František Šiba, Beáta Vitikáčová/. Starosta obce na rokovaní OcZ
predniesol Záznam z pracovného stretnutia OcZ obce Stebnícka Huta vo veci
vodoochranného dozoru Okresného úradu v Bardejove, odboru starostlivosti o životné
prostredie zo dňa 8. februára 2018 zvolaného na podnet p. Grobára /prítomní: Mgr. Gabriel
Šiba, Zuzana Ivančáková, Jozef Grobár, František Šiba/ a prečítal stanovisko štátneho
podniku Lesy SR k danej veci.
Po diskusii k návrhu p. Jozefa Grobára, ktorý navrhuje riešiť situáciu na úseku drobného
vodného toku Rosucká voda pri pozemku vo vlastníctve Ing. Petra Vitikáča /C-KN 86/
a pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta /E-KN 126/ zámenou za časť obecného
pozemku resp. kúpou časti pozemku vo vlastníctve pána Ing. Petra Vitikáča sa prítomní
zhodli na stanovisku: „OcZ návrh p. Grobára vidí ako jednu z možností a však OcZ si je
vedomé, že je pre OcZ podstatné aj rozhodnutie Okresného úradu - odboru starostlivosti
o životné prostredie, ktoré ku dnešnému dňu nebolo doručené.“
Starosta dal o prijatí tohto stanoviska hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k návrhu člena obecného zastupiteľstva
(„OcZ“) p. Jozefa Grobára ohľadom zámeny resp. kúpy časti pozemku vo vlastníctve pána Ing.
Petra Vitikáča:
„OcZ návrh p. Grobára vidí ako jednu z možností a však OcZ si je vedomé, že je pre OcZ
podstatné aj rozhodnutie Okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie, ktoré
ku dnešnému dňu nebolo doručené.“
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 10/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu VZN č. 10/2018 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Po diskusii
k tomuto bodu dal starosta obce hlasovať o návrhu VZN č. 10/2018 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje VZN č. 10/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute o dotáciu z rozpočtu obce Stebnícka
Huta
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti ZO JDS o dotáciu z rozpočtu obce
Stebnícka Huta. Po diskusii k tomuto bodu prijalo OcZ stanovisko k žiadosti ZO JDS
v Stebníckej Hute: „OcZ obce Stebnícka Huta žiada ZO JDS v Stebníckej Hute o doplnenie
a úpravu žiadosti o dotáciu a dodanie potrebných dokumentov, ktoré vyplývajú z VZN č.
10/2018 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom.“
Starosta dal o prijatí tohto stanoviska hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute:
„OcZ obce Stebnícka Huta žiada ZO JDS v Stebníckej Hute o doplnenie a úpravu žiadosti
o dotáciu a dodanie potrebných dokumentov, ktoré vyplývajú z VZN č. 10/2018 o
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.“
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
11. Informácia starostu obce o projektových výzvach
Ďalším bodom rokovania OcZ bola informácia starostu obce o projektových výzvach. Starosta
obce informoval prítomných o:
1. neschválení žiadosti o dotáciu na vybudovanie hasičskej zbrojnice v 1. kole, obec sa
bude uchádzať o dotáciu na vybudovanie hasičskej zbrojnice v 2. kole,
2. podanej žiadosti o protipovodňový vozík,
3. podanej žiadosti o dotáciu na projekt „Stebnícka Huta - vodovod – rozšírenie“,
4. podanej žiadosti o dotáciu na revitalizáciu verejného priestranstva na hornom konci
obce,
5. podanej žiadosti o dotáciu na modernizáciu kultúrneho domu,
6. podanej žiadosti o pridelenie osobného motorového vozidla,
7. možnosti podania žiadosti o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska
a športové vybavenie.
Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ na vedomie informáciu starostu obce o projektových
výzvach. OcZ ďalej požiadalo starostu obce preveriť podrobnosti podania žiadosti o dotáciu
na vybudovanie multifunkčného ihriska a športové vybavenie.
12. Prerokovanie organizovania obecných podujatí v roku 2018
Rokovanie OcZ pokračovalo prediskutovaním organizovania obecných podujatí v roku 2018.
Prítomní diskutovali o podujatí Sánkovačka, Deň detí, Kermešovský volejbalový turnaj,
Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Deň matiek, Previerka pripravenosti DHZ O, Súťaž hasičského
dorastu Plameň. Po diskusii dal starosta o organizovaní, resp. o zapojení sa do podujatí
v roku 2018 hlasovať.

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje plán organizovania a zapojenia sa do podujatí v roku
2018:
1. Sánkovačka
2. Deň detí
3. Kermešovský volejbalový turnaj
4. Mesiac úcty k starším
5. Mikuláš
6. Deň matiek
7. Previerka pripravenosti DHZ O
8. Súťaž hasičského dorastu Plameň
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie umiestnenia obrazu Božieho milosrdenstva do Domu nádeje
Členka OcZ Zuzana Ivančáková predniesla na rokovaní OcZ bod týkajúci sa umiestnenia
obrazu Božieho milosrdenstva do Domu nádeje. Informovala prítomných, že po konzultácii
so správcom farnosti Zborov ICDr. Petrom Bučkom, PhD je prípustné umiestnenie takéhoto
obrazu v Dome nádeje. Ďalej informovala, že zakúpenie obrazu Božieho milosrdenstva by
financoval darca. Po diskusii dal starosta o umiestnení obrazu Božieho milosrdenstva do
Domu nádeje hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje umiestnenie obrazu Božieho milosrdenstva do Domu
nádeje.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
14. Rôzne
V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o zakúpení gumových obrusov
do sály kultúrneho domu, o čerpaní dotácie na výzbroj a výstroj pre DHZ O, o revízii
elektroinštalácie, plynu a hasiacich prístrojov, o dokončovacích prácach a kolaudácii
vodovodu, o 4 pracovníkoch, ktorí nastúpili na malé obecné služby na dobu šiestich
mesiacov, o Akčnom pláne okresu Bardejov, o určení normy domového odpadu na jedného
obyvateľa. Diskusia sa ďalej dotkla poskytnutia priestorov knižnice v budove obecného úradu
výboru ZO JDS v Stebníckej Hute na rokovanie výboru. O tomto dal starosta hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje poskytnutie priestorov knižnice v budove obecného
úradu výboru ZO JDS v Stebníckej Hute na rokovanie výboru ZO JDS.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
V závere diskusie podal starosta informáciu o financovaní podujatí organizovaných obcou
a o spoluúčasti obce pri čerpaní dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v roku
2018.
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu ukončil.

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 obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Stebnícka Huta, konaného dňa 26. februára 2018.
Hlasovanie: za 4, 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 26. februára 2018

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

