ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 06.04.2018
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 06. apríl 2018 /piatok/ o 17.00 h
zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke
Obecného úradu /ďalej len „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. Predloženie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
6. Prerokovanie žiadosti ZO JDS o dotáciu
7. Prerokovanie organizovania obecného podujatia „Deň matiek“
8. Prerokovanie vysporiadania miestnej komunikácie pri rodinnom dome č. 40
9. Prerokovanie vybudovania verejného osvetlenia Hutisko – chatová osada
10. Prerokovanie opravy osvetlenia Domu nádeje
11. Prerokovanie hľadania možností na vykonanie sceľovania pozemkov
12. Prerokovanie vybudovania stavebných parciel v katastrálnom území obce Stebnícka
Huta
13. Prerokovanie orezania, resp. odstránenia dreviny (lipa) pri rodinnom dome č. 46
14. Prerokovanie využitia veľkokapacitného kontajnera
15. Informácia starostu obce o projektových výzvach
16. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho
kraja
17. Informácia starostu obce o stave opravy požiarnej striekačky PS 8
18. Rôzne
19. Návrh na uznesenie
20. 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. 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. Keďže nebol podaný
žiaden návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o doplnenom
programe zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ
jednohlasne schválili.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie : za 3, 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 obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu o plnení uznesení.
5. Predloženie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
Starosta obce oboznámil prítomných s podanými majetkovými priznaniami starostu obce
a hlavnej kontrolórky v zákonnej lehote, ktoré boli na rokovaní prítomným k nahliadnutiu.
OcZ predloženie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky zobralo na
vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce za rok 2017.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce za
rok 2017.
6. Prerokovanie žiadosti ZO JDS o dotáciu
V ďalšom bode pokračovalo rokovanie OcZ prerokovaním žiadosti Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Stebníckej Hute o dotáciu. Starosta oboznámil prítomných
s obsahom a účelom žiadosti v ktorej ZO JDS v Stebníckej Hute žiada o dotáciu vo výške 100,Eur. Po diskusii sa prítomní zhodli na poskytnutí dotácie ZO JDS v Stebníckej Hute.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 100,- Eur ZO
JDS v Stebníckej Hute.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0

7. Prerokovanie organizovania obecného podujatia „Deň matiek“
OcZ v ďalšom bode rokovalo o organizovaní obecného podujatia „Deň matiek“. Prítomní sa
zhodli na organizovaní v spolupráci so ZO JDS v Stebníckej Hute. OcZ schválilo na
organizovanie podujatia pri príležitosti dňa matiek rozpočet 300,- Eur.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie podujatie „Deň matiek“ v spolupráci so ZO
JDS v Stebníckej Hute s rozpočtom 300,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce Stebnícka Huta o zistenie možností kultúrneho
programu na podujatie „Deň matiek“.
8. Prerokovanie vysporiadania miestnej komunikácie pri rodinnom dome č. 40
Na rokovanie OcZ predniesol starosta obce Stebnícka Huta tému vysporiadania
nehnuteľností (cca 115 m2) vo vlastníctve obyvateľa obce Stebnícka Huta p. Mariána
Marcinčina, ktoré sa využívajú ako miestna komunikácia. Po diskusii k tomuto bodu zaujalo
OcZ k tejto téme stanovisko: „OcZ berie na vedomie aktuálny stav a plánuje sa touto témou
zaoberať na najbližšom stretnutí zastupiteľstva aj s prítomnosťou p. Mariána Marcinčina.“
Po diskusii dal starosta o tomto stanovisku hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k vysporiadaniu miestnej komunikácie pri
rodinnom dome č. 40: „OcZ berie na vedomie aktuálny stav a plánuje sa touto témou
zaoberať na najbližšom stretnutí zastupiteľstva aj s prítomnosťou p. Mariána Marcinčina.“
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie vybudovania verejného osvetlenia Hutisko – chatová osada
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním vybudovania verejného osvetlenia v miestnej časti
Hutisko – chatová osada. Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou uloženia
káblových rozvodov do výkopu pri realizácii rozšírenia elektrickej siete v tejto časti obce.
Ďalej oboznámil prítomných, že obec má uskladnené zánovné svietidlá verejného osvetlenia
a taktiež stĺpy po rekonštrukcii verejného osvetlenia a rozhlasu v roku 2017. Po diskusii sa
prítomný zhodli na realizácii tohto zámeru, avšak požiadali starostu obce o zostavenie
rozpočtu k realizácii tohto zámeru.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer vybudovania verejného osvetlenia v miestnej časti
Hutisko – chatová osada.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o zostavenie rozpočtu na realizáciu
vybudovania verejného osvetlenia v miestnej časti Hutisko – chatová osada.

10. Prerokovanie opravy osvetlenia Domu nádeje
Ďalším bodom rokovania OcZ bola oprava osvetlenia Domu nádeje. Starosta oboznámil
prítomných s poškodenými krytmi dvoch svietidiel na fasáde a dvoch pred budovou Domu
nádeje. Aj napriek výmene v roku 2015 sú tieto plastové kryty poškodené opäť vplyvom

počasia a vzniká ohrozenie bezpečnej prevádzky tohto osvetlenia. Starosta obce ďalej
informoval, že cena nových plastových krytov je na úrovni 30,- Eur za jeden kus a cenovo
výhodnejšie sa javí výmena samotných svietidiel s krytmi zo skla. Po diskusii sa prítomní
zhodli na výmene svietidiel na fasáde a pred budovou Domu nádeje.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zakúpenie a výmenu dvoch svietidiel pred budovou
Domu nádeje a dvoch svietidiel nad vchodovými dverami.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
11. Prerokovanie hľadania možností na vykonanie sceľovania pozemkov
Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma o záujme vykonania sceľovania pozemkov v k.ú.
Stebnícka Huta. Starosta obce predniesol problematiku rozdrobenosti pôdy v k.ú. obce
Stebnícka Huta, ktorá bráni realizácii projektov a rozvoju obce Stebnícka Huta. Prítomní
v diskusii vyjadrili obavu zo sceľovania pôdy po skúsenostiach v iných katastrálnych územiach
a nateraz vykonanie sceľovania pozemkov v k.ú. Stebnícka Huta nepovažujú za nevyhnutné.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadom vykonania
sceľovania pozemkov, avšak vykonanie sceľovania pozemkov v k.ú. Stebnícka Huta prítomní
členovia OcZ nepovažujú nateraz za nevyhnutné.
12. Prerokovanie vybudovania stavebných parciel v katastrálnom území obce Stebnícka
Huta
Rokovanie OcZ pokračovalo prediskutovaním záujmu o stavebné parcely v k.ú. Stebnícka
Huta. Starosta obce informoval prítomných o záujme o kúpu stavebný pozemok od viacerých
záujemcov z občanov obce, ale aj záujemcov mimo obce Stebnícka Huta. Ďalej starosta obce
požiadal prítomných aby do budúcna uvažovali a navrhli možnosti zriadenia stavebných
parciel.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie záujem o stavebné parcely v k.ú. Stebnícka Huta.
13. Prerokovanie orezania, resp. odstránenia dreviny (lipa) pri rodinnom dome č. 46
Ďalšou témou rokovania OcZ bolo orezanie, resp. odstránenie stromu (lipy) pri rodinnom
dome č. 46. Starosta oboznámil prítomných o vysokom vzraste stromu, ktorého konáre
v prípade silného vetra môžu spôsobiť poškodenie blízkeho rodinného domu č. 46 a
elektrického vedenia. Po diskusii sa prítomní zhodli na vykonaní opatrení na zníženie rizika
ohrozenia blízkeho rodinného domu č. 46 a elektrického vedenia.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje orezanie dreviny (lipa) pri rodinnom dome č. 46.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

14. Prerokovanie využitia veľkokapacitného kontajnera
V tomto bode starosta oboznámil prítomných s nevyužívaním veľkoobjemového kontajnera,
ktorý už dva roky neslúži svojmu účelu (umiestňovanie a vývoz odpadu z miestneho
cintorína). Informoval taktiež, že v blízkom okolí už nedisponuje žiadna fyzická alebo

právnická osoba pojazdnou technikou, ktorá by vedela zabezpečiť odvoz tohto typu
veľkokapacitného kontajnera. Po diskusii sa prítomní zhodli na vyradení veľkokapacitného
kontajnera z majetku obce odpredajom za zostatkovú – šrotovú cenu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vyradenie veľkokapacitného kontajnera zelenej farby
/inventárne číslo: OcÚ 5/ z majetku obce odpredajom za zostatkovú – šrotovú cenu.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
15. Informácia starostu obce o projektových výzvach
V tejto časti rokovania OcZ oboznámil starosta obce prítomných s podanými žiadosťami
o dotáciu a o výzvach na podanie žiadosti. Informoval o podaní žiadosti o dotáciu na
výstavbu hasičskej zbrojnice. Ďalej informoval o nevyhodnotení žiadosti o dotáciu na
rozšírenie vodovodu, revitalizáciu verejného priestranstva a modernizáciu kultúrneho domu.
Diskusia ďalej pokračovala prerokovaním podania žiadosti o dotáciu na zakúpenie
batériového elektrického vozidla.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o podaných žiadostiach
o dotácie.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na zakúpenie batériového
elektrického vozidla.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
16. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho
kraja
Ďalšou témou rokovania OcZ bolo podanie žiadosti o dotáciu zo zdrojov PSK. Starosta
informoval prítomných, že v priebehu dvoch rokov sa podarilo za podpory dotácie zo zdrojov
PSK obnoviť inventár kuchyne sály KD. V diskusii sa prítomní zhodli na podaní žiadosti
o dotáciu zo zdrojov PSK so zámerom zakúpenia stolov a stoličiek do sály KD.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu zo zdrojov PSK so zámerom
zakúpenia stolov a stoličiek do sály KD.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
17. Informácia starostu obce o stave opravy požiarnej striekačky PS 8
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných o stave opravy požiarnej striekačky PS 8.
Uviedol, že po poslednej konzultácii so servisným strediskom p. Potockého sa predpokladaný
rozpočet prekročí. Pôvodný rozpočet 300,- Eur sa navýši minimálne na 450,- Eur. Po diskusii
k tomuto bodu sa prítomní zhodli na nerealizovaní opravy PS 8 z dôvodu vysokých nákladov
na opravu a nekvalifikovanosti personálu pri obsluhe požiarnej striekačky PS 8 po oprave.
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 31/2017 B:9 zo dňa 21. apríla 2017.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

18. Rôzne
V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o potrebe vedenia bankových
účtov v dvoch bankových inštitúciách. Zhodli sa na zrušení bankového účtu obce vedeného
vo VÚB, a.s. z dôvodu vysokých poplatkov a vyhodnotenia ako nepotrebného pre fungovanie
obce.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zrušenie bankového účtu číslo IBAN: SK24 0200 0000
0000 1232 1522 vedeného v VÚB banke v čo najkratšom možnom termíne.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
Diskusia ďalej pokračovala informáciou starostu o zameraní parcely CKN 267/2, t.j. miestnej
komunikácie a susedných parciel od koncovej zastávky autobusu po koniec obce a o postupe
polície pri vyšetrovaní priestupku týkajúceho sa poškodenia povrchu miestneho ihriska
jazdením osobným motorovým vozidlom.
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu ukončil.
19. 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 6. apríla 2018.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
20. 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 6. apríla 2018

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

