ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 31.01.2019
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 31. január 2019 /štvrtok/ o 14.00 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
Určenie zástupcu starostu obce
Prerokovanie paušálnych cestovných náhrad pre starostu obce Stebnícka Huta
Prerokovanie zámeny časti parcely CKN 267/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prerokovanie odpredaja časti parcely CKN 267/2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
9. Prerokovanie dokumentu: Zásady odmeňovania poslancov
10. Prerokovanie usporiadania skutkových stavov na miestnych komunikáciách
11. Prerokovanie podujatia: Zabíjačkové hody
12. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Rady vlády pre prevenciu
kriminality
13. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho
kraja
14. Prerokovanie inventarizácie
15. Prerokovanie možnosti stravovania seniorov
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 piati 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 Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice
určil členov OcZ Dávida Mikula a Pavla Moravca.
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ jednohlasne schválili.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho 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. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta obce Stebnícka Huta určil za zástupkyňu starostu obce Stebnícka Huta p. Annu
Lorencovú.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie určenie p. Anny Lorencovej za zástupkyňu
starostu obce.
6. Prerokovanie paušálnych cestovných náhrad pre starostu obce Stebnícka Huta
V tomto bode navrhol starosta obce Stebnícka Huta výšku mesačných paušálnych cestovných
náhrad pre starostu obce. Po krátkej diskusii dal starosta o tomto návrhu hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje mesačné paušálne náhrady cestovných výdavkov za
použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách v rámci okresu Bardejov vo
výške 70,- Eur pre starostu obce Mgr. Gabriela Šibu na funkčné obdobie 2018 – 2022.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
7. Prerokovanie zámeny časti parcely CKN 267/2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa

V tomto bode prítomní rokovali o zámene časti parcely CKN 267/2 vo vlastníctve obce vo
výmere 6 m2 a 5 m2 . Po diskusii sa prítomní zhodli na zámene a odpredaji časti parcely CKN
267/2 vo vlastníctve obce vo výmere 6 m2 a 5 m2 .
I. 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 vzájomný prevod 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 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
II. 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 vzájomný prevod vlastníckeho
práva a výmenu veci za vec (v pomere 1:1) na základe zámennej zmluvy medzi obcou
Stebnícka Huta a p. Júliou Stettler (rod. Marcinčinovou), bydliskom: Stebnícka Huta 117,
086 33 p. Zborov. K častiam parciel, ktoré má obec Stebnícka Huta zámer zameniť
nasledovne:
a) obec Stebnícka Huta prevedie zámenou na Júliu Stettler (rod. Marcinčinovú)
vlastnícke právo k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 267/2, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 5 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 299 pre okres
Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie Stebnícka Huta,
a zároveň,
b) Júlia Stettler (rod. Marcinčinová) prevedie zámenou na obec Stebnícka Huta
vlastnícke právo k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 197/1, zastavané

plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 31 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 Júlie Stettler (rod.
Marcinčinovej) 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 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie odpredaja časti parcely CKN 267/2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
V tomto bode prítomní rokovali o odpredaji časti parcely CKN 267/2 vo vlastníctve obce vo
výmere 4 m2. Po diskusii sa prítomní zhodli na zámene a odpredaji časti parcely CKN 267/2
vo vlastníctve obce vo výmere 4 m2.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj časti parcely CKN 267/2 pri hranici s parcelou
CKN 196 na základe kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Stebnícka Huta a Ing. Vladimírom
Klauzerom, bydliskom: Mládežnícka 494/8, 040 15 Košice-Šaca. K časti parcely, ktorú má
Obec Stebnícka Huta zámer odpredať nasledovne:
a) obec Stebnícka Huta odpredá Ing. Vladimírovi Klauzerovi časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 267/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 299 pre okres Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie
Stebnícka Huta za sumu 2,45 Eur/ 1 m2,
a zároveň,
b) Ing. Vladimír Klauzer uhradí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Stebníckej
Hute pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy sumu 2,45 Eur/ 1 m2 (celkom 9,80 Eur)
a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe kúpnopredajnej zmluvy, ktorou sa odpredá časť pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta Ing. Vladimírovi Klauzerovi. Odpredaj sa na základe súhlasu oboch strán bude realizovať odplatne, t.j. 9,80 Eur za 4 m2.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že odpredajom sa v danom mieste sa zlepší zimná
údržba miestnej komunikácie, vyjasnia a upravia vlastnícke pomery užívaných nehnuteľností.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
9. Prerokovanie dokumentu: Zásady odmeňovania poslancov
Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom. Prítomní diskutovali o odmeňovaní poslancov
OcZ obce Stebnícka Huta. Po diskusii dal starosta obce o dokumente: Zásady odmeňovania
poslancov hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odmeny pre členov OcZ vo výške 25,- Eur účasť na
zasadnutí, vo výške 20,- Eur za účasť na rokovaní komisie, 35,- Eur mesačnú odmenu

zástupkyni starostu obce, odmenu členom OcZ vo výške 6,- Eur za výkon osobitných úloh
a dokument: Zásady odmeňovania poslancov.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
10. Prerokovanie usporiadania skutkových stavov na miestnych komunikáciách
V tomto bode prítomní diskutovali o miestnych komunikáciách (pri r.d. 20 s 25), kde
vlastníkmi pozemku pod komunikáciou sú fyzické osoby. Prítomní sa zhodli, že je potrebné
osloviť vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikáciami a zistiť ich stanoviská.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce Stebnícka Huta o získanie stanovísk od
vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikáciami.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
11. Prerokovanie podujatia: Zabíjačkové hody
V tomto bode sa prítomní v diskusii zhodli, že organizačné zabezpečenie zo strany OcZ by
bolo nedostačujúce a preto sa podujatie: Zabíjačkové hody ruší.
OcZ obce Stebnícka Huta ruší organizovanie podujatia: Zabíjačkové hody.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
12. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Rady vlády pre prevenciu
kriminality
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Rady vlády
pre prevenciu kriminality. Prítomní sa zhodli na podaní žiadosti o dotáciu, ktorej zámerom
bude vybudovanie kamerového systému v obci Stebnícka Huta.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu zo zdrojov Rady vlády pre
prevenciu kriminality so zámerom vybudovania kamerového systému v obci Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
13. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho
kraja
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním podania žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského
samosprávneho kraja. Po diskusii prítomní hlasovali.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu zo zdrojov Prešovského
samosprávneho kraja so zámerom spevnenia prístupu ku kuchyni KD v obci Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.

14. Prerokovanie inventarizácie
V tomto bode prítomní rokovali o zložení inventarizačnej komisie.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Dávida Mikulu za predsedu inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 1 (D. Mikula).
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Pavla Moravca za člena inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 1 (P. Moravec).
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Radoslava Hnatka za člena inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 4 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 1 (R. Hnatko)
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Mgr. Gabriela Šibu za člena inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
15. Prerokovanie možnosti stravovania seniorov
V tomto bode prítomní diskutovali o možnosti zabezpečenia stravovania seniorov v obci
formou donášky jedla.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada člena OcZ Pavla Moravca o zistenie možností donášky jedla
do obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
16. Rôzne
V tomto dobe prítomní diskutovali o možnosti zlepšenia úrovne mobilného signálu v obci,
o obecnom vodovode, o kontrole Sociálnej poisťovne, o osvetlení autobusových zastávok
a o súťaži o najkrajší výtvor zo snehu. Po vyčerpaní diskusných príspevkov diskusiu starosta
obce ukončil.
17. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Radoslava Hnatka, 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 31. januára 2019.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.

18. 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 a zasadnutie
obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
V Stebníckej Hute, dňa 31. januára2019
Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Dávid Mikula

………………………………

Pavol Moravec

………………………………

