ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 08.09.2018
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 8. septembra /sobota/ o 18.00 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.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Prerokovanie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za 2. štvrťrok 2018
Prerokovanie požiarneho poriadku obce
Prerokovanie auditu ročnej účtovnej závierky
Prerokovanie žiadosti Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce Stebnícka Huta
9. Prerokovanie zámeny časti pozemku vo vlastníctve obce za časť pozemku vo
vlastníctve Júlie Stettler (rod. Marcinčinovej)
10. Prerokovanie realizácie projektu „Stebnícka Huta – rekreačné chaty – rozvod
verejného osvetlenia“
11. Prerokovanie využitia dotácie na realizáciu projektu „Vonkajšia posilňovňa“
12. Prerokovanie využitia dotácie na realizáciu projektu „Oprava budovy a vstupu do
kultúrneho domu, rekonštrukcia oplotenia, obnova inventára „
13. Prerokovanie žiadosti osadníkov rekreačných chát o vodovodnú prípojku
14. Prerokovanie podujatia pri príležitosti mesiaca úcty k starším
15. Prerokovanie zápisu do kroniky obce Stebnícka Huta
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 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 zapisovateľa určil člena OcZ Matina Moravca. Za overovateľov zápisnice
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 jednohlasne 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 dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za 2. štvrťrok 2018
Starosta obce predniesol dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste za 2. štvrťrok
2018. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ dokument na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste
za 2. štvrťrok 2018.
6. Prerokovanie požiarneho poriadku obce
Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma požiarny poriadok obce. Starosta oboznámil
prítomných s podstatou dokumentu. Po diskusii k tomuto bodu OcZ schválilo dokument:
Požiarny poriadok obce Stebnícka Huta
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Požiarny poriadok obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie auditu ročnej účtovnej závierky
Rokovanie pokračovalo prerokovaním auditu účtovnej závierky obce Stebnícka Huta za rok
2017. Starosta oboznámil prítomných, že prebieha audit účtovnej závierky obce Stebnícka
Huta za rok 2017 a vykonáva ho Ing. Ema Šivecová za sumu 600,- Eur. Prítomní zobrali na
vedomie tieto informácie.

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom audite účtovnej
závierky obce Stebnícka Huta za rok 2017.
8. Prerokovanie žiadosti Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce Stebnícka Huta
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie žiadosti Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta. Pri prerokovaní tohto bodu boli prítomné aj p.
Magdaléna Klauzerová s dcérou ako zástupkyne Ing. Vladimíra Klauzera. Pani Magdaléna
Klauzerová sa pred prerokovaním žiadosti preukázala plnomocenstvom od Ing. Vladimíra
Klauzera /v prílohe zápisnice/. Obecné zastupiteľstvo prijalo k žiadosti Ing. Vladimíra
Klauzera o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta stanovisko: „OcZ obce
Stebnícka Huta berie na vedomie žiadosť Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie časti parcely
CKN 267/2 na ktorej má žiadateľ vysadený živý plot a záhon a ktorá je vo vlastníctve obce
Stebnícka Huta. OcZ obce Stebnícka Huta považuje za potrebné vykonanie tvaromiestnej
obhliadky za prítomnosti všetkých dotknutých strán. Následne bude možné diskutovať
o možnosti odpredaja resp. zámeny časti parcely CKN 267/2.“
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadosti Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta:
„OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie žiadosť Ing. Vladimíra Klauzera o odkúpenie časti
parcely CKN 267/2 na ktorej má žiadateľ vysadený živý plot a záhon a ktorá je vo vlastníctve
obce Stebnícka Huta. OcZ obce Stebnícka Huta považuje za potrebné vykonanie
tvaromiestnej obhliadky za prítomnosti všetkých dotknutých strán. Následne bude možné
diskutovať o možnosti odpredaja resp. zámeny časti parcely CKN 267/2.“
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
9. Prerokovanie zámeny časti pozemku vo vlastníctve obce za časť pozemku vo
vlastníctve Júlie Stettler (rod. Marcinčinovej)
V ďalšom bode rokovania prítomní diskutovali o zámene časti pozemku CKN 267/2 vo
vlastníctve obce za časť pozemku CKN 197/1 vo vlastníctve Júlie Stettler (rod.
Marcinčinovej). Prítomní sa po diskusii zhodli na potrebe tvaromiestnej obhliadky a diskusii
s p. Júliou Stettler (rod. Marcinčinovou).
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje tvaromiestnu obhliadku za prítomnosti všetkých
dotknutých strán za účelom určenia pomeru zámeny časti pozemku CKN 267/2 vo vlastníctve
obce za časť pozemku CKN 197/1 vo vlastníctve Júlie Stettler (rod. Marcinčinovej).
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie realizácie projektu „Stebnícka Huta – rekreačné chaty – rozvod
verejného osvetlenia“
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním realizácie projektu „Stebnícka Huta – rekreačné
chaty – rozvod verejného osvetlenia“. Nakoľko sa v obci realizuje v tomto období projekt
rozšírenia siete VN a NN v miestnej časti Hutisko a chatovej oblasti má obec možnosť
zrealizovať rozšírenie siete verejného osvetlenia. Obec Stebnícka Huta má ponuku od

spoločnosti Proenergs, s.r.o. ako dodávateľa prác pri vyššie uvedenom projekte, ponuku na
zriadenie rozvodov verejného osvetlenia za sumu 4.920,- Eur s DPH. Prítomní sa po diskusii
zhodli na prijatí ponuky od spoločnosti Proenergs, s.r.o. a realizácii rozvodov verejného
osvetlenia v miestnej chatovej oblasti v počte 9 bodov pouličného osvetlenia.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje ponuku spoločnosti Proenergs, s.r.o. na realizáciu
projektu „Stebnícka Huta – rekreačné chaty – rozvod verejného osvetlenia“ v hodnote
4.920,- Eur s DPH.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje svojpomocné zriadenie 9 bodov pouličného osvetlenia
v miestnej chatovej oblasti.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje použitie rezervného fondu na realizáciu projektu
„Stebnícka Huta – rekreačné chaty – rozvod verejného osvetlenia“ vo výške 4.338,- Eur.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmenu rozpočtu obce v súvislosti s realizáciou projektu
„Stebnícka Huta – rekreačné chaty – rozvod verejného osvetlenia“ v sume 4.920,- Eur.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
11. Prerokovanie využitia dotácie na realizáciu projektu „Vonkajšia posilňovňa“
V ďalšom bode rokovania prítomní diskutovali o využití dotácie na realizáciu projektu
„Vonkajšia posilňovňa“. Prítomní sa zhodli na realizácii tohto projektu v časti pri detskom
ihrisku a na konzultácii s odborníkmi v tejto oblasti.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje realizáciu projektu „Vonkajšia posilňovňa“ v časti obce pri
detskom ihrisku.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o konzultáciu realizácie projektu „Vonkajšia
posilňovňa“ s odborníkmi v tejto oblasti.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie využitia dotácie na realizáciu projektu „Oprava budovy a vstupu do
kultúrneho domu, rekonštrukcia oplotenia, obnova inventára„
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním využitia dotácie na realizáciu projektu „Oprava
budovy a vstupu do kultúrneho domu, rekonštrukcia oplotenia, obnova inventára„. Prítomní
sa zhodli na zakúpení drevených stoličiek do sály a salónika v počet 110 ks, mikrovlnnej rúry,
zriadení ventilácie v kuchyni KD. Prítomní sa taktiež zhodli na získaní kalkulácie na
zastrešenie schodov a vstupu do kuchyne KD.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje pri realizácii projektu „Oprava budovy a vstupu do
kultúrneho domu, rekonštrukcia oplotenia, obnova inventára„ zakúpenie drevených stoličiek
do sály a salónika v počet 110 ks, mikrovlnnej rúry, zriadení ventilácie v kuchyni KD.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o získanie cenovej kalkulácie na zastrešenie
schodov a vstupu do kuchyne KD.

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie žiadosti osadníkov rekreačných chát o vodovodnú prípojku
V ďalšom bode rokovania prítomní prerokovali žiadosti osadníkov rekreačných chát o
vodovodnú prípojku. K žiadostiam osadníkov rekreačných chát o vodovodnú prípojku prijalo
OcZ obce Stebnícka Huta stanovisko:
„Obec Stebnícka Huta má zámer zrealizovať vodovodný rad 8 do miestnej časti k rekreačným
chatám. Realizácia tohto zámeru je však podmienená získaním finančných prostriedkov. Po
získaní zdrojov obec Stebnícka Huta zrealizuje vodovodné prípojky pre žiadateľov.“
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadostiam osadníkov rekreačných chát o
vodovodnú prípojku:
„Obec Stebnícka Huta má zámer zrealizovať vodovodný rad 8 do miestnej časti k rekreačným
chatám. Realizácia tohto zámeru je však podmienená získaním finančných prostriedkov. Po
získaní zdrojov obec Stebnícka Huta zrealizuje vodovodné prípojky pre žiadateľov.“
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
14. Prerokovanie podujatia pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie podujatia pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Prítomní sa zhodli na uskutočnení podujatia s jednoduchým pohostením,
kultúrnym programom a poskytnutí darčekového poukazu na nákup v miestnych potravinách
pre seniorov od veku 60 rokov a viac v hodnote 10,- Eur. Podmienkou hodnoty poukazu je,
že p. Sovičová sa bude podieľa sumou 1,- Euro na 1 ks poukazu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie podujatia pri príležitosti mesiaca úcty
k starším s jednoduchým pohostením, kultúrnym programom a poskytnutí darčekového
poukazu na nákup v miestnych potravinách pre seniorov od veku 60 rokov a viac v hodnote
10,- Eur. Podmienkou hodnoty poukazu je, že p. Sovičová sa bude podieľa sumou 1,- Euro na
1 ks poukazu.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o oslovenie p. Sovičovej vo veci podieľania sa
na financovaní darčekových poukazov pre seniorov a oslovenie Miestnej organizácie JDS
v obci Stebnícka Huta vo veci spoluorganizovanie podujatie pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
15. Prerokovanie zápisu do kroniky obce Stebnícka Huta
Prítomní v tomto bode diskutovali o zápise do kroniky obce Stebnícka Huta. Starosta
oboznámil, že materiál, ktorý vypracovala p. Ľudmila Sosňáková je potrebné dopracovať.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o prerokovanie podmienok dohody za
vykonanú prácu s p. Ľudmilou Sosňákovou pri zostavení materiálu týkajúceho sa zápisu do
kroniky obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

16. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o využití starých stolov a stoličiek zo sály KD, o využití
plechovej autobusovej zastávky a o opravách v budove bývalej školy. Po ukončení príspevkov
starosta obce tento bod ukončil.
17. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Martina Moravca, aby prečítal návrh na uznesenie.
Zapisovateľa prečítal 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 Stebnícka Huta, konaného dňa 8. septembra 2018.
Hlasovanie: za 4, 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 8. septembra 2018
Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Martin Moravec

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

František Šiba

………………………………

