ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 08.08.2019
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 8. august 2019 /štvrtok/ 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 správy z finančnej kontroly za II. štvrťrok 2019
6. Prerokovanie postupu vo veci kvality signálu GSM v obci
7. Prerokovanie výstavby autobusovej čakárne pri dome č. 16
8. Prerokovanie využitia rezervného fondu
9. Prerokovanie komplexného poistenia majetku obce
10. Prerokovanie žiadosti Mgr. Tomáša Šibu o odpredaj podielu na pozemku
11. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
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 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.
Člen OcZ Ing. Jozef Zbreha a kontrolórka obce Elena Gregová sa z účasti ospravedlnili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľa určil člena OcZ Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice
určil členov OcZ Dávida Mikulu 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 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
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. Prerokovanie správy z finančnej kontroly za II. štvrťrok 2019
V tomto bode sa prítomní oboznámili s dokumentom: Správa z finančnej kontroly za II.
štvrťrok 2019. Po diskusii k tomuto bodu zobrali členovia OcZ dokument: Správa z finančnej
kontroly za II. štvrťrok 2019 na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly za II.
štvrťrok 2019.
6. Prerokovanie postupu vo veci kvality signálu GSM v obci
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním postupu vo veci kvality signálu GSM v obci.
Starosta oboznámil prítomných s legislatívnym rámcom, kedy súkromné spoločnosti bez
licencie nemôžu šíriť signál GSM. Riešenie zosilnenia signálu GSM existuje len v podobe
inštalácie zariadenia pre jednotlivé objekty – domy. Týmto riešením by si občania mohli
zlepšiť kvalitu signálu GSM vo svojich obydliach. Inštaláciu zariadení na to určených však
musia občania znášať na svoje náklady. Prítomní o tomto bode diskutovali a schválili
zakúpenie jedného zariadenia na zosilnenie signálu GSM na skúšku. Inštaláciu tohto
zariadenia v jednej z domácností a testovanie zlepšenia signálu GSM po dobu jedného
mesiaca. Po ukončení testovania sa zariadenie vráti a výsledky budú prezentované na
rokovaní OcZ a následne občanom v obci. O tomto postupe dal starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje nasledovný postup obce vo veci kvality signálu GSM:

1. zakúpenie zariadenia zosilňujúceho signál GSM na skúšku,
2. inštaláciu zariadenia v jednej z domácností a testovanie zlepšenia signálu GSM po dobu jedného mesiaca,
3. zhodnotenie výsledkov testovania a prezentácia na rokovaní OcZ a občanom.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
7. Prerokovanie výstavby autobusovej čakárne pri dome č. 16
V tomto bode informoval starosta obce o realizácii výstavby autobusovej čakárne pri dome č.
16 a taktiež prítomným predložil návrh vizualizácie a rozpočet na samotnú čakáreň. Prítomní
o tomto bode diskutovali a po ukončení diskusie dal starosta hlasovať o vizualizácii
autobusovej čakárne.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 v súvislosti
s výstavbou autobusovej čakárne pri dome č. 16.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vizualizáciu autobusovej čakárne pri dome č. 16.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie využitia rezervného fondu
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním využitia rezervného fondu. Starosta obce navrhol
využiť rezervný fond obce na splátku úverov. Po diskusii k tomuto bodu prítomní hlasovali.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje čerpanie rezerv. fondu na splátku úverov vo výške 702,- €.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
9. Prerokovanie komplexného poistenia majetku obce
V tomto bode oboznámil starosta obce prítomných so stavom poistenia majetku obce.
Pripomenul investície do majetku obce v posledných rokoch a potrebu poistenia tohto
nadobudnutého majetku. V diskusii sa prítomní zhodli na necenení balíka poistenia na
majetok obce ako celku.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o získanie cenových ponúk na balík poistenia
majetku obce ako celku.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa.
10. Prerokovanie žiadosti Mgr. Tomáša Šibu o odpredaj podielu na pozemku
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti Mgr. Tomáša Šibu o odpredaj podielu na
pozemkoch s parcelným číslom EKN 80, orná pôda, výmera 36 m2 a EKN 85, orná pôda,

výmera 112 m2. Žiadateľ zdôvodnil svoju žiadosť úpravou vlastníckych pomerov pri užívaní
vyššie uvedených pozemkov nakoľko je podielovým vlastníkom na týchto pozemkoch. Po
diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer odpredaja:
1. pozemok registra „E“, EKN parcelné č. 80, orná pôda, výmera 36 m2, vlastnícky podiel
Obce Stebnícka Huta 70/80 o výmere 31,5 m2, zapísaný na LV č. 790 vedenom na Katastrálnom odbore Okresného úradu Bardejov, okres Bardejov, obec Stebnícka Huta,
katastrálne územie: Stebnícka Huta,
2. pozemok registra „E“, EKN parcelné č. 85, orná pôda, výmera 112 m2, vlastnícky podiel Obce Stebnícka Huta 70/80 o výmere 98 m2, zapísaný na LV č. 790 vedenom na
Katastrálnom odbore Okresného úradu Bardejov, okres Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie: Stebnícka Huta,
žiadateľovi Mgr. Tomášovi Šibovi za cenu 2,45 Eur/m2 a to podľa § 9a ods. 8 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom
majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve
obce.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa.
11. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
V tomto bode prítomní rokovali o organizovaní podujatia „Rozlúčka z letom v Stebníckej
Hute“. Starosta oboznámil prítomných s návrhom zabezpečenia podujatia:
1. animačný program pre deti (zodpovedný – animačný tím zo Zborova),
2. disciplíny pre dospelých (zodpovedný – členovia OcZ)
3. maľovanie na tvár (zodpovedná – Eva Knapíková)
4. jazda na koni (zodpovedný – Jozef Knapík)
5. nafukovací hrad (zodpovedný – starosta obce)
6. výčap (zodpovedný – Mgr. Tomáš Šiba, Katarína Knapíková)
7. opekačka (zodpovední – členovia OcZ)
8. mini vatra (zodpovedný – starosta obce)
9. ozvučenie (zodpovedný – Maroš Lorenc)
Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zabezpečenia podujatia „Rozlúčka z letom v Stebníckej Hute“
nasledovne:
1. animačný program pre deti (zodpovedný – animačný tím zo Zborova),
2. disciplíny pre dospelých (zodpovedný – členovia OcZ)
3. maľovanie na tvár (zodpovedná – Eva Knapíková)
4. jazda na koni (zodpovedný – Jozef Knapík)
5. nafukovací hrad (zodpovedný – starosta obce)
6. výčap (zodpovedný – Mgr. Tomáš Šiba, Katarína Knapíková)
7. opekačka (zodpovední – členovia OcZ)
8. mini vatra (zodpovedný – starosta obce)
9. ozvučenie (zodpovedný – Maroš Lorenc).

12. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o záujem na odpredaj oceľových stĺpov verejného
rozhlasu. Prítomní sa zhodli na tom, že nateraz obec tieto stĺpy nebude odpredávať.
OcZ. Ďalej členovia OcZ diskutovali o podujatí Slávnostné posedenie s jubilantami, ktoré sa
bude konať 11. augusta 2019.
Po ukončení príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
13. 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 8. augusta 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
14. 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 8. augusta 2019

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Pavol Moravec

………………………………

Dávid Mikula

………………………………

