
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 06.07.2018 

 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 6. júl 2018 /piatok/ o 16.00 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. Prerokovanie žiadosti p. Dzúr-Trnovského o využitie časti parcely EKN 208 vo 

vlastníctve obce pri výstavbe žumpy 
6. Prerokovanie vysporiadania pozemku pod autobusov zastávkou v miestnej časti 

Hutisko 
7. Prerokovanie využitia dotácie zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja 
8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu v oblasti prevencie kriminality 
9. Prerokovanie žiadosti Okresnej organizácie JDS v Bardejove 
10. Prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Stebnícka Huta na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 
11. Prerokovanie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stebnícka Huta na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 
12. Rôzne 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 šty-
ria 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 ne-
skorších predpisov písomnou pozvánkou. Rokovania OcZ sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka 
obce Stebnícka Huta p. Elena Gregová. 
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 zápisni-

ce určil členov OcZ Jozefa Grobára a Františka Šibu. 

 

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 jed-

nohlasne  schválili. 

OcZ obce Stebnícka Huta 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 obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

5. Prerokovanie žiadosti p. Dzúr-Trnovského o využitie časti parcely EKN 208 vo 

vlastníctve obce pri výstavbe žumpy 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Dzúr-Trnovského o využitie časti parcely EKN 208 v k.ú. 

Stebnícka Huta vo vlastníctve obce pri výstavbe žumpy. Prerokovania sa osobne zúčastnili aj 

p. Dzúr-Trnovský s manželkou, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti evidovanej pod súpisným 

číslom 39 /ďalej len „žiadateľ“/. Žiadateľ prítomným ozrejmil dôvody žiadosti o osadenie 

kanalizačného potrubia na časti parcely vo vlastníctve obce Stebnícka Huta v súbehu s jeho 

nehnuteľnosťou. Po diskusii sa prítomní členovia OcZ zhodli na stanovisku: 

„Žiadateľovi sa povoľuje pri výstavbe žumpy uložiť kanalizačné potrubie na parcele č. EKN 

208 v k.ú. Stebnícka Huta vo vlastníctve obce Stebnícka Huta za dodržania týchto podmienok: 

a) kanalizačné potrubie na odvod odpadovej vody z nehnuteľnosti evidovanej pod súpis-

ným číslom 39 žiadateľ uloží v zelenom páse na parcele EKN 208  súbežne s nehnuteľ-

nosťou evidovanou pod súpisným číslom 39 vo vzdialenosti najviac 0,50 m od tejto 

nehnuteľnosti, 

b) minimálne 1 pracovný deň pred plánovaným zasypaním ryhy žiadateľ oznámi obec-

nému úradu v obci Stebnícka Huta napojenie kanalizačnej prípojky, aby bolo možné 

vykonať obhliadku uloženia kanalizačnej prípojky,  



c) bezprostredne po uložení a zasypaní kanalizačného potrubia uvedie žiadateľ terén do 

pôvodného stavu, 

d) do 30 dní po uložení kanalizačného potrubia žiadateľ na svoje náklady dá zamerať 

geometrickým plánom trasu všetkých kanalizačných potrubí, ktoré uložil na parcele 

EKN 208 vo vlastníctve obce Stebnícka Huta, 

e) do 30 dní po zameraní geometrickým plánom sa zmluvou o zriadení vecného bremena 

medzi žiadateľom a obcou Stebnícka Huta zriadi vecné bremeno na časť parcely EKN 

208, 

f) pred podpisom zmluvy o zriadení vecného bremena žiadateľ uhradí obci Stebnícka 

Huta ako vlastníkovi parcely EKN 208 hodnotu vecného bremena 0,50 Eur/1m2 podľa 

výmery vecného bremena z geometrického plánu, 

g) do 30 dní po podpise zmluvy o zriadení vecného bremena žiadateľ na svoje náklady 

vykoná vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a bude o tom písomne 

informovať obecný úrad v Stebníckej Hute.“ 

Žiadateľ tieto podmienky na rokovaní OcZ akceptoval. Po diskusii dal starosta o tomto bode 

rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadosti p. Dzúr-Tnovského /ďalej len 

„žiadateľ“/ o využitie časti parcely EKN 208 vo vlastníctve obce: 

„Žiadateľovi sa povoľuje pri výstavbe žumpy uložiť kanalizačné potrubie na parcele č. EKN 

208 v k.ú. Stebnícka Huta vo vlastníctve obce Stebnícka Huta za dodržania týchto podmienok: 

a) kanalizačné potrubie na odvod odpadovej vody z nehnuteľnosti evidovanej pod súpisným 

číslom 39 žiadateľ uloží v zelenom páse na parcele EKN 208  súbežne s nehnuteľnosťou 

evidovanou pod súpisným číslom 39 vo vzdialenosti najviac 0,50 m od tejto nehnuteľnos-

ti, 

b) minimálne 1 pracovný deň pred plánovaným zasypaním ryhy žiadateľ oznámi obecnému 

úradu v obci Stebnícka Huta napojenie kanalizačnej prípojky, aby bolo možné vykonať 

obhliadku uloženia kanalizačnej prípojky,  

c) bezprostredne po uložení a zasypaní kanalizačného potrubia uvedie žiadateľ terén do 

pôvodného stavu, 

d) do 30 dní po uložení kanalizačného potrubia žiadateľ na svoje náklady dá zamerať 

geometrickým plánom trasu všetkých kanalizačných potrubí, ktoré uložil na parcele EKN 

208 vo vlastníctve obce Stebnícka Huta, 

e) do 30 dní po zameraní geometrickým plánom sa zmluvou o zriadení vecného bremena 

medzi žiadateľom a obcou Stebnícka Huta zriadi vecné bremeno na časť parcely EKN 208, 

f) pred podpisom zmluvy o zriadení vecného bremena žiadateľ uhradí obci Stebnícka 

Huta ako vlastníkovi parcely EKN 208 hodnotu vecného bremena 0,50 Eur/1m2 podľa 

výmery vecného bremena z geometrického plánu, 

g) do 30 dní po podpise zmluvy o zriadení vecného bremena žiadateľ na svoje náklady 

vykoná vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a bude o tom písomne 

informovať obecný úrad v Stebníckej Hute.“ 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

Po prerokovaní tohto bodu p. Dzúr-Trnovský s manželkou rokovanie OcZ opustili. 



  

6. Prerokovanie vysporiadania pozemku pod autobusov zastávkou v miestnej časti 

Hutisko 

Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma vysporiadania pozemku pod autobusovou zastávkou 

„Stebnícka Huta – Horáreň“ v miestnej časti Hutisko. Starosta uviedol, že dňa 4. júla 2018 

rokoval s Ing. Ľudmilou Kuchtovou - vlastníčkou parcely CKN 407/3 v k.ú. Stebnícka Huta na 

ktorej stojí vyššie uvedená autobusová zastávka /ďalej len „vlastníčka parcely“/. Na tomto 

rokovaní vlastníčka parcely súhlasila s odpredajom vyššie uvedenej parcely vo výmere 13m2 

za sumu 2,45 Eur/m2. Pre stanovenie tejto hodnoty bol ako podklad použitý znalecký 

posudok č. 12/2015 vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Fedorkom. Po diskusii k tomuto bodu 

dal starosta o odkúpení parcely CKN 407/3 hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odkúpenie parcely CKN 407/3 v k.ú. Stebnícka Huta, vo 

výmere 13 m2, od vlastníčky Ing. Ľudmily Kuchtovej, bytom S. Chalupku 2753/6, 085 01  

Bardejov za účelom vysporiadania pozemku pod autobusovou zastávkou „Stebnícka Huta – 

Horáreň“ v miestnej časti Hutisko za kúpnu cenu 2,45 Eur/m2. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

7. Prerokovanie využitia dotácie zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja 

Starosta oboznámil prítomných, že obci Stebnícka Huta bola schválená dotácia vo výške 

500,- Eur na realizáciu projektu: „Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci 

Stebnícka Huta“. Informoval prítomných aj o podmienke čerpania tejto dotácie 

preinvestovaním sumy 1.250,- Eur z vlastných zdrojov obce. V diskusii sa prítomní zhodli na 

zakúpení nových stolov do sály kultúrneho domu a na oprave vstupu do budovy kultúrneho 

domu. Po diskusii dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje využitie dotácie zo zdrojov PSK na zakúpenie 20 ks 

banketových stolov v sume cca 66,- Eur/ks a opravu vstupu do budovy kultúrneho domu. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu v oblasti prevencie kriminality 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním podania žiadosti o dotáciu v oblasti prevencie 

kriminality. V diskusii sa prítomný zhodli na podaní žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu: 

„Verejné priestranstvá pod dohľadom“ vo výške 20.000,- Eur. Po diskusii dal starosta 

o tomto bode rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu 

„Verejné priestranstvá pod dohľadom“. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje spolufinancovanie pri realizácii projektu „Verejné 

priestranstvá pod dohľadom“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných 

prostriedkov. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

9. Prerokovanie žiadosti Okresnej organizácie JDS v Bardejove 



V ďalšom bode rokovania OcZ starosta obce predniesol prítomným žiadosť OO JDS 

v Bardejove o finančný príspevok určený na organizovanie XXI. celoslovenských športových 

hier a turistického zrazu. V diskusii sa prítomný zhodli na poskytnutí príspevku vo výške 30,- 

Eur. Po diskusii dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje poskytnutie príspevku OO JDS v Bardejove vo výške 30,- 

Eur na organizovanie XXI. celoslovenských športových hier a turistického zrazu z rozpočtu 

obce. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

10. Prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Stebnícka Huta na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 

Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Stebnícka Huta na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022. Po diskusii k tomuto 

bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Stebnícka Huta takto: 

plný úväzok, t.j. 100 %. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

11. Prerokovanie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stebnícka Huta na 

celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Stebnícka Huta na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022. 

Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stebnícka Huta: 5 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

12. Rôzne 

V tomto bode rokovania OcZ starosta obce informoval o stave zápisu obecnej kroniky, ktorá 

nebola pravidelne zapisovaná od roku 1982. Ďalej informoval prítomných o stave výberu 

dodávateľov na realizáciu projektu: „Revitalizácia verejného priestranstva s turistickým 

prístreškom“. Starosta obce pokračoval prezentáciou prehľadu týkajúceho sa faktúr 

a pokladničnej knihy za obdobie 01/2018 – 05/2018, ktorý členovia OcZ obdŕžali s pozvánkou 

na rokovanie OcZ. Starosta obce taktiež informoval o štruktúre a stave pracovníkov na 

verejných službách v obci.  

V tomto bode rokovania sa prítomní ďalej venovali členstvu obce Stebnícka Huta 

v nástupníckej organizácii po zaniknutom združení obcí Mikroregión Makovica. Prítomní 

o tejto téme diskutovali a zhodli sa na potrebe členstva obce v nástupníckej organizácii. 

O tejto téme dal starosta hlasovať. 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vstup obce Stebnícka Huta do nástupníckej organizácie 

po zaniknutom združení obcí Mikroregión Makovica. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

Starosta obce pokračoval informáciou o: 

 uskutočnených podujatiach pre občanov od posledného rokovania OcZ /Deň matiek, 

Jánska vatra, Športový deň pre deti/, 

 vykonaní previerky pripravenosti DHZ O, 

 pridelení protipovodňového vozíka pre DHZ O, 

 stave opravy budovy drevárne pri bývalej ZŠ, 

 potrebe opravy dverí v Dome nádeje, priekopy nad Domom nádeje, mosta pri bývalej 

ZŠ, rigola pri rodinnom dome číslo 46, 

 zverejnení ponuky na zakúpenie propagačných materiálov s motívom obce Stebnícka 

Huta /šálka, pero, pohľadnica a pod./ za výrobnú cenu + 10% z tejto ceny, 

 pridelení dotácie vo výške 6.000,- Eur na vybudovanie vonkajšej posilňovne, 

 oznámení a žiadosti p. Vitikáčovej, od ktorých sa prítomný člen OcZ p. Grobár 

dištancoval. 

Po vyčerpaní príspevkov starosta tento bod rokovania ukončil. 

 

13. 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 uznesenia 

hlasovať. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Steb-

nícka Huta, konaného dňa 6. júla 2018. 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

14. Záver    

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba sta-
rosta 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. júla 2018 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

Zapísala: Zuzana Ivančáková  ……………………………… 

 

Overil:  Jozef Grobár   ……………………………… 

 

František Šiba   ………………………………  


