ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 23.09.2019
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 23. september /pondelok/ o 17.00 h
zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutoční v zasadačke
obecného úradu.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta
6. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme nehnuteľností od Rímskokatolíckej farnosti sv.
Margity Antiochijskej, Zborov
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie
8. Prerokovanie zriadenia elektrickej prípojky od manželov Pavla a Gabriely Sčensných
9. Prerokovanie zámeru odpredaja podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
10. Prerokovanie a zhodnotenie organizovania obecných podujatí
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. 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.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia
OcZ je podpísane a na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu.
Členovia OcZ Radoslav Hnatko a 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 Dávida Mikulu. Za overovateľov zápisnice určil
členov OcZ Annu Lorencová 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 3 (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. Voľba hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta
V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že do výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta sa prihlásila jediná uchádzačka. Zalepenú obálku
s prihláškou do výberového konania starosta odovzdal predsedníčke komisie na ochranu
verejného záujmu Anne Lorencovej. Tá následne obálku otvorila a skontrolovala splnenie
požadovaných podmienok. Skonštatovala, že uchádzačka Mgr. Mária Mihalíková podmienky
na prihlásenie sa do výberového konania splnila. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať
o voľbe Mgr. Márie Mihalíkovej za hlavnú kontrolórku obce Stebnícka Huta.
OcZ obce Stebnícka Huta volí Mgr. Máriu Mihalíkovú za kontrolórku obce Stebnícka Huta na
funkčné obdobie 6-tich rokov so začiatkom funkčného obdobia od 1. októbra 2019 na 8,5 %
pracovný úväzok.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.

6. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme nehnuteľností od Rímskokatolíckej farnosti
sv. Margity Antiochijskej, Zborov
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu zmluvy o nájme nehnuteľnosti od
Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity Antiochijskej. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta
o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmluvu o nájme nehnuteľností – pozemkov od výlučného
vlastníka Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity Antiochijskej, Zborov, so sídlom Ul. SNP 42,
086 33 Zborov, IČO: 31998046, DIČ: 2020634286 o výmere 3.125 m2 za cenu nájomného
0,01 €/m2 za kalendárny rok v lehote splatnosti do 31.12. príslušného kalendárneho roka na
dobu neurčitú. Účelom nájmu nižšie uvedených pozemkov je prevádzkovanie verejného
pohrebiska a realizácia projektu: „Terénne úpravy pri dome smútku, spevnenie a odvodnenie
prístupu na cintorín.“
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Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie
V tomto bode prítomní diskutovali o realizácii projektových aktivít z poskytnutých dotácií
a o podaných žiadostiach o dotácie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu o podaných žiadostiach
o dotácie.
8. Prerokovanie zriadenia elektrickej prípojky od manželov Pavla a Gabriely Sčensných
Prítomní rokovali o zriadení elektrickej prípojky od manželov Pavla a Gabriely Sčensných.
Starosta informoval prítomných o stretnutí s vlastníkmi rodinného domu so súp. č. 100, ktorí
vyjadrili súhlas s napojením sa obce na ich rozvod elektrickej energie za účelom zriadenia
elektrickej prípojky pre kamerový systém a rozvádzač elektriny na detskom ihrisku. Manželia
Sčensní taktiež súhlasili so zriadením podružného merania za účelom platby za spotrebovanú
elektrinu. Prítomní členovia OcZ o tomto zámere diskutovali. Po diskusii dal starosta o tomto
bode rokovania hlasovať.

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zriadenie elektrickej prípojky pre kamerový systém
a rozvádzač elektriny na detskom ihrisku od rodinného domu so súp. č. 100.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
9. Prerokovanie zámeru odpredaja podielu na pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním odpredaja podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi a podielnikovi Mgr. Tomášovi Šibovi. Starosta informoval
prítomných, že zámer odpredaja bol schválený na rokovaní OcZ dňa 8. augusta 2019 a bol
vyvesený na úradnej tabuli obce Stebnícka Huta od 9. augusta 2019 do dňa 23. septembra
2019. Po diskusii k tomuto bodu pristúpili prítomní k hlasovaniu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj:
1. pozemok registra „E“, EKN parcelné č. 80, orná pôda, výmera 36 m 2, 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 m 2, 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 a podielnikovi Mgr. Tomášovi Šibovi za cenu 2,45 Eur/m2 (271,60 Eur za celý podiel) 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 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
10. Prerokovanie a zhodnotenie organizovania obecných podujatí
V tomto bode prítomní diskutovali a hodnotili obecné podujatie „Rozlúčka s letom“ organizované“ dňa 25. augusta 2019. Starosta informoval o rozpočte na podujatie. Prítomní sa
zhodli na pokračovaní podujatia v podobnom formáte aj v budúcich rokoch.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu o nákladoch na obecné
podujatie „Rozlúčka s letom“.
11. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o inštalácii zosilňovača signálu GSM, o zverejnení ponuky
na odpredaj prístrešku bývalej autobusovej zastávky za minimálnu cenu 100,- Eur, o potrebe
výmeny oceľových stĺpov na vedení obecného rozhlasu, o návšteve prezidentky SR v obci
Zborov a o činnosti ZO JDS v Stebníckej Hute.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zverejnenie ponuky na odpredaj prístrešku bývalej
autobusovej zastávky za minimálnu cenu 100,- Eur.

Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
Po ukončení príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
12. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Dávida Mikulu, 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 23. septembra 2019.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
13. 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 23. septembra 2019

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Dávid Mikula

………………………………

Overil:

Anna Lorencová

………………………………

Pavol Moravec

………………………………

