ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 24.11.2018
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 24. novembra /sobota/ 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. Prerokovanie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za 3. štvrťrok 2018
6. Prerokovanie umiestnenia budovy hasičskej zbrojnice
7. Prerokovanie podujatia Mikuláš 2018
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
9. Prerokovanie modernizácie budovy kultúrneho domu
10. Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky
11. Prehľad faktúr a pokladne obce
12. Prerokovanie zámeny častí pozemkov medzi obcou a Ing. Vladimírom Klauzerom po
zameraní geodetom
13. Prerokovanie odmien pre hlavnú kontrolórku obce a členov OcZ
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 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. Členovia OcZ Zuzana Ivančáková a Jozef Grobár sa
z rokovania OcZ obce Stebnícka Huta ospravedlnili.
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 Martina Moravca. Za overovateľov zápisnice
určil členov OcZ Františka Šibu a Ing. Jozefa Zbrehu.
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Starosta obce podal
návrh na zmenu programu, a to:
- doplnenie bodu 12. Prerokovanie zámeny častí pozemkov medzi obcou a Ing. Vladimírom
Klauzerom po zameraní geodetom,
- doplnenie bodu 13. Prerokovanie odmien pre hlavnú kontrolórku obce a členov OcZ.
Starosta dal o zmenenom 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. Prerokovanie dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste za 3. štvrťrok 2018
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste
za 3. štvrťrok 2018. Po diskusii k tomuto dokumentu zobralo OcZ tento dokument na
vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste
za 3. štvrťrok 2018.
6. Prerokovanie umiestnenia budovy hasičskej zbrojnice
V tomto bode informoval starosta obce prítomných o prijatí dotácie vo výške 30.000,- Eur na
dotačný bankový účet obce Stebnícka Huta. Prítomných ďalej informoval, že zámer
vybudovania novej hasičskej zbrojnice na parcele na ktorej je postavená aj budova obecného
úradu sa javí ako najlepšia. Prítomní v diskusii dali starostovi za pravdu a vyjadrili podporu
vybudovaniu hasičskej zbrojnice na parcele pri budove obecného úradu na mieste terajšej
budovy suchých toaliet.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o umiestnení budovy
hasičskej zbrojnice.

7. Prerokovanie podujatia Mikuláš 2018
Ďalším bodom rokovania bolo prerokovanie podujatia Mikuláš 2018. Prítomný o tomto
podujatí diskutovali a zhodli sa na organizovaní podujatia pri obecnom vianočnom
stromčeku dňa 7. decembra 2018, príprave mikulášskych balíčkov v hodnote do 2,- Eur za
jeden balíček v počte 27 ks, zakúpení malého ohňostroja v sume do 25,- Eur. Po diskusii dal
starosta o organizovaní tohto podujatia hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie podujatia Mikuláš 2018 v termíne
7.12.2018, 27 ks mikulášskych balíčkov v hodnote do 2,- Eur/1 balíček, zakúpenie malého
ohňostroja v hodnote do 25,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
Rokovanie OcZ pokračovalo témou návrhu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019.
Prítomní diskutovali o návrhu a zhodli sa na tom, že v rozpočte na rok 2019 je potrebné
okrem iného vyčleniť prostriedky na spolufinancovanie kapitálových výdavkov pri výstavbe
hasičskej zbrojnice.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie prípravu rozpočtu obce na rok 2019.
9. Prerokovanie modernizácie budovy kultúrneho domu
V tomto bode starosta obce informoval prítomných o realizácii modernizácie budovy
kultúrneho domu z prostriedkov dotácie zo zdrojov Ministerstva financií SR. Informoval, že
k 24. novembru 2018 sú z prostriedkov vyššie uvedenej dotácie zakúpené stoličky do sály
kultúrneho domu v počte 110 kusov a mikrovlnná rúra do kuchyne kultúrneho domu. Zvyšnú
časť dotácie starosta obce navrhol využiť na zastrešenie vstupu do kuchyne kultúrneho domu
a výmenu dverí na pivniciach a garáže budovu kultúrneho domu. Prítomný sa zhodli na
tomto zámere. Starosta obce predložil tri cenové ponuky na zastrešenie vstupu do kuchyne
kultúrneho domu kovovou konštrukciou a krytinou z polykarbonátovej krytiny /v prílohe/.
Prítomní sa zhodli na tom, že ponuka p. Andreja Slivu v sume 1.600,- Eur je najvýhodnejšia a
schvaľujú zaslanie objednávky na dodanie zastrešenia vstupu do kuchyne kultúrneho domu
od tohto dodávateľa.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje výrobu a montáž zastrešenia vstupu do kuchyne
kultúrneho domu od dodávateľa p. Andreja Slivu za kompletné dodanie v sume 1.600,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje výmenu dverí na pivniciach a garáže budovy kultúrneho
domu v obci Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
10. Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky
V tomto bode prítomní diskutovali o podkladoch na základe, ktorých by bol možný zápis do
obecnej kroniky. Pani Ľudmila Sosňáková sa sama ponúkla, že takýto materiál spracuje bez
určenia podmienok odmeny za jej prácu. Nakoľko p. Ľudmila Sosňáková požaduje za

spracovaný materiál, ktorý zahŕňa roky 1982 – 2014, ako odmenu sumu 1.000,- Eur. Prítomní
sa zhodli tak ako už v diskusiách na predchádzajúcich rokovaniach OcZ, že pomer medzi
kvalitou spracovaného materiálu a žiadanou sumou je neadekvátny. Ďalej sa prítomný
zhodli, že materiál vypracovaný p. Ľudmilou Sosňákovou jej bude vrátený a podklady na
zápis do kroniky obce pripraví starosta obce.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o prípravu podkladov na zápis do kroniky obce.
11. Prehľad faktúr a pokladne obce
Rokovanie OcZ pokračovalo prehľadom hospodárenia obce Stebnícka Huta. Prítomným bol
predložený materiál – prehľad faktúr a pokladne obce. Prítomný po diskusii zobrali prehľad
faktúr a pokladne obce na vedomie. Z tohto prehľadu vyplynula potreba úpravy rozpočtu
v súvislosti s končiacim sa rokom, kedy niektoré položky rozpočtu obce sú nečerpané
a niektoré položky rozpočtu obce prečerpané.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie prehľad faktúr a pokladne obce Stebnícka Huta
za obdobie od 1.1.2018 – 31.10.2018.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
12. Prerokovanie zámeny častí pozemkov medzi obcou a Ing. Vladimírom Klauzerom po
zameraní geodetom
V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že po zameraní hraníc parciel CKN
267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka Huta a parciel CKN 196 a CKN 195 vo vlastníctve Ing.
Vladimíra Klauzera vyhotovil geodet nákres /v prílohe/. Podľa tohto nákresu má časť obecnej
parcely CKN 267/2 určená na zámenu výmeru 10 m2 a časti parciel CKN 196 a CKN 195 vo
vlastníctve Ing. Vladimíra Klauzera výmeru 6 m2. O tejto skutočnosti prítomní diskutovali
a súhlasili so zámenou časti obecnej parcely CKN 267/2 za časti parciel CKN 196 a CKN 195 vo
vlastníctve Ing. Vladimíra Klauzera v pomere 1:1, teda 6 m2 za 6 m2. o tomto zámere dal
starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer vzájomného prevodu
vlastníckeho práva a výmenu veci za vec (v pomere 1:1) na základe zámennej zmluvy medzi
obcou Stebnícka Huta a Ing. Vladimírom Klauzerom, bydliskom: Mládežnícka 494/8, 040 15
Košice-Šaca. K častiam parciel, ktoré má Obec Stebnícka Huta zámer zameniť nasledovne:
a) obec Stebnícka Huta prevedie zámenou na Ing. Vladimíra Klauzera vlastnícke právo k
časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 267/2, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 6 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 299 pre okres Bardejov, obec Stebnícka
Huta, katastrálne územie Stebnícka Huta,
a zároveň,
b) Ing. Vladimír Klauzer prevedie zámenou na Obec Stebnícka Huta vlastnícke právo
k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 196, záhrady s výmerou 3 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 91 pre okres Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie
Stebnícka Huta,

a súčasne
c) Ing. Vladimír Klauzer prevedie zámenou na Obec Stebnícka Huta vlastnícke právo
k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 195, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 47 pre okres Bardejov, obec
Stebnícka Huta, katastrálne územie Stebnícka Huta
a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymení časť pozemku
vo vlastníctve obce Stebnícka Huta za časti pozemkov vo vlastníctve Ing. Vladimír Klauzera s
rovnakou výmerou. Zámena sa na základe súhlasu oboch strán bude realizovať bezodplatne.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámenou sa v danom mieste rozšíri miestna
komunikácia a upravia sa vlastnícke pomery užívaných nehnuteľností.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie odmien pre hlavnú kontrolórku obce a členov OcZ
V ďalšom bode prítomní prerokovali udelenie odmien pre hlavnú kontrolórku obce Stebnícka
Huta a udelenie odmien členom OcZ obce Stebnícka Huta za ich aktivitu pri obecných
podujatiach. Prítomní sa zhodli na udelení odmeny pre hlavnú kontrolórku obce vo výške
50,- Eur za jej prácu v roku 2018. Prítomní ďalej diskutovali o udelení odmien pre členov OcZ
za ich činnosť vo funkčnom období v rokoch 2014 až 2018 mimo odmien za účasť na
rokovaniach OcZ. Starosta obce navrhol udeliť člnom OcZ Jozefovi Grobárovi, Martinovi
Moravcivi, Františkovi Šibovi a Ing. Jozefovi Zbrehovi odmenu vo výške 200,- Eur a členke
OcZ a zástupkyni starostu obce Zuzane Ivančákovej jednorazovú paušálnu náhradu vo výške
500,- Eur. Prítomní o tomto návrhu diskutovali a výšku odmien, resp. cestovnú náhradu
navrhli znížiť o polovicu pre každého člena OcZ. O návrhoch odmien pre hlavnú kontrolórku
obce a členov OcZ dal starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje udelenie odmeny za jej prácu v roku 2018 hlavnej
kontrolórke obce Stebnícka Huta p. Elene Gregovej vo výške 50,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje udelenie odmeny členovi OcZ Jozefovi Grobárovi za jeho
činnosť vo funkčnom období v rokoch 2014 až 2018 vo výške 100,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje udelenie odmeny členovi OcZ Martinovi Moravcovi za
jeho činnosť vo funkčnom období v rokoch 2014 až 2018 vo výške 100,- Eur.
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje udelenie odmeny členovi OcZ Františkovi Šibovi za jeho
činnosť vo funkčnom období v rokoch 2014 až 2018 vo výške 100,- Eur.
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje udelenie odmeny členovi OcZ Ing. Jozefovi Zbrehovi za
jeho činnosť vo funkčnom období v rokoch 2014 až 2018 vo výške 100,- Eur.
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje jednorazovú paušálnu cestovnú náhradu členke OcZ
a zástupkyni starostu obce Zuzane Ivančákovej za funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2018 vo
výške 250,- Eur.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
14. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o potrebe zavedenia adresnosti platieb za vývoz
komunálneho odpadu a úprave VZN obce Stebnícka Huta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta. Táto úprava by
zaviedla štandard v počte osôb v domácnosti na jednu smetnú nádobu a podmienky
umiestňovania nálepiek na smetné nádoby. Ďalej sa diskusia dotkla priebehu podujatia pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa konalo 21. októbra 2018. Po vyčerpaní
diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
15. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Martina Moravca, aby prečítal návrh na uznesenie.
Zapisovateľ 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 24. novembra 2018.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

16. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Mgr.
Gabriel Šiba poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ v uplynulom
funkčnom období, poprial im veľa úspechov v ich ďalšom živote a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute, dňa 24. novembra 2018

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Martin Moravec

………………………………

Overil:

František Šiba

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

