ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 23.11.2019
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. november /sobota/ o 16.00 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. Prerokovanie dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 3. štvrťrok 2019
6. Prerokovanie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na mesiace 10-12/2019
7. Prerokovanie založenia neziskovej organizácie Mikroregión Makovica
8. Prerokovanie montáže digestora do kuchyne KD
9. Prerokovanie odpredaja vozíka PS12
10. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN obce o nakladaní s odpadmi
11. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch
12. Prerokovanie vypracovania návrhu rozpočtu obce na rok 2020
13. Prerokovanie terénnych úprava pri Dome nádeje
14. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny
15. Prerokovanie usporiadania pozemkov pod stavbami
16. Prerokovanie odvodnenia pozemku pri hasičskej zbrojnici
17. Prerokovanie a zhodnotenie organizovania obecných podujatí
18. Rôzne
19. Návrh na uznesenie
20. 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 Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice
určil členov OcZ Dávida Mikulu a Ing. Jozefa Zbrehu.
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, 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. Prerokovanie dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 3. štvrťrok 2019
V tomto bode sa prítomní oboznámili s dokumentom: Správa z finančnej kontroly za 3.
štvrťrok 2019. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly za 3.
štvrťrok 2019.
6. Prerokovanie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na mesiace 10 12/2019
Rokovanie pokračovalo prerokovaním dokumentu Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
mesiace 10-12/2019. Po oboznámení sa s dokumentom a diskusii dal starosta hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
mesiace 10-12/2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta poveruje hlavnú kontrolórku Mgr. Máriu Mihalíkovú výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.

7. Prerokovanie založenia neziskovej organizácie Mikroregión Makovica
V tomto bode OcZ rokovalo o vstupe do zakladajúcej neziskovej organizácie Mikroregión
Makovica. V diskusii vyjadrili prítomní súhlas so vstupom obce do tejto n.o. .Po diskusii dal
starosta hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje založenie neziskovej organizácie Mikroregión Makovica,
n. o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Annu Lorencovú, zástupkyňu starostu obce, do funkcie
členky správnej rady neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o. so sídlom Lesná 10,
086 33 Zborov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje peňažný vklad obce do neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o. vo výške 10 €,
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Zakladaciu listinu a Štatút neziskovej organizácie
Mikroregión Makovica, n. o. .
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta poveruje starostu obce podpísaním predloženej Zakladacej listiny a
Štatútu neziskovej organizácie Mikroregión Makovica, n. o. so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov.
8. Prerokovanie montáže digestora do kuchyne KD
V tomto bode rokovalo OcZ o montáži digestora do kuchyne KD. Starosta predložil cenovú
kalkuláciu na takéto zariadenie. Prítomní sa v diskusii zhodli na potrebe inštalácie tohto
zariadenia. Po diskusii dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje montáž digestora do kuchyne KD.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.

9. Prerokovanie odpredaja vozíka PS12
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním odpredaja vozíka PS12. Starosta uviedol, že počas
doby troch mesiacov, kedy bola zverejnená ponuka na odpredaj PS12 sa prihlásili dvaja
záujemcovia. Cenu 100,- Eur, ktorú požadovala obec však neakceptovali. Najvyššia
ponúknutá suma bola 50,- Eur. Prítomní diskutovali a zhodli sa na odpredaji vozíka PS12 za
túto sumu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj vozíka PS12 za sumu 50,- Eur.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
Od tohto bodu sa rokovania zúčastňoval aj člen OcZ Pavol Moravec.
10. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN obce o nakladaní s odpadmi
V tomto bode prítomní diskutovali o dodatku k VZN obce o nakladaní s odpadmi. Starosta
prítomným predniesol stav nakladania s domovým odpadom v obci. Prítomní o tomto bode
rokovania diskutovali a požiadali starostu obce o vypracovanie dodatku k VZN obce
o nakladaní s odpadmi.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o vypracovanie dodatku k VZN obce o nákladní
s odpadmi, kde sa určí počet osôb na jednu smetnú nádobu a zavedie sa systém označovania
smetných nádob nálepkami.
11. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním vypracovania dodatku k VZN obce o miestnych
daniach a poplatkoch. Starosta predložil prítomným finančnú analýzu vývoja ceny za vývoz
a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu (TKO). Prítomní o tomto bode diskutovali
a zhodli sa na zvýšení súm za vývoz TKO.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o vypracovanie dodatku k VZN obce
o miestnych daniach a poplatkoch, kde sa zapracuje zvýšenie súm za vývoz TKO.
12. Prerokovanie vypracovania návrhu rozpočtu obce na rok 2020
V tomto bode požiadal starosta prítomných aby predložili svoje návrhy na neinvestičné a
investičné aktivity obce v roku 2020. Z diskusie vyplynula potreba vykonania terénnych úprav
pri novopostavenej budove hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia oporného múru pri budove
bývalej ZŠ a rekonštrukcia časti priestorov budovy bývalej ZŠ.
OcZ obce žiada starostu obce o zapracovanie návrhov aktivít do návrhu rozpočtu obce na rok
2020.
13. Prerokovanie terénnych úprava pri Dome nádeje
Rokovanie pokračovalo prerokovaním terénnych úprava pri Dome nádeje. Starosta obce
predložil nákres terénnych úprav (v prílohe), kde sa počíta s vydláždením odvodňovacieho
rigola, výrubom 4 stromov, rekultiváciou pôvodnej cesty, spevnením nájazdu a plochy pre

parkovanie automobilov. Prítomní diskutovali a zhodli sa na realizácii terénnych úprav
v uvedenom rozsahu.
14. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny
Starosta informoval prítomných o výzve na podporu riešenia zelenej infraštruktúry, kde by
obec riešila spevnenie vjazdu ku KSB a zriadením záhonu na ploche pred KSB. Prítomní
v diskusii vyjadrili podporu takémuto zámeru.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny na
účelom spevnenia vjazdu ku KSB a zriadenia záhonu na ploche pred KSB.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
15. Prerokovanie usporiadania pozemkov pod stavbami
Starosta informoval prítomných o výzve na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov od
Slovenského pozemkového fondu. Starosta uviedol, že obec má usporiadané vlastníctvo pod
svojimi stavbami. Prítomní túto výzvu zobrali na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie výzvu na majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov od Slovenského pozemkového fondu.
16. Prerokovanie odvodnenia pozemku pri hasičskej zbrojnici
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných potrebe sledovania vplyvu výstavby
hasičskej zbrojnice na odtokové pomery na ploche pri tejto stavbe. Prítomní o tomto bode
diskutovali a vyjadrili súhlas so sledovaním zmeny v odtokových pomeroch a následné
riešenie pokiaľ si to bude situácia vyžadovať.
17. Prerokovanie a zhodnotenie organizovania obecných podujatí
V tomto bode prítomní diskutovali o organizačno-technickom zabezpečení podujatí, ktoré sú
v pláne pre tento rok.
18. Rôzne
V tomto bode starosta informoval prítomných o odpredaji plechového prístrešku za sumu
100,- Eur, o priebehu odpredaja reštauračných stolov a stoličiek, realizácie rekonštrukcie
časti vedenia verejného rozhlasu a o realizácii elektrickej prípojky od objektu vo vlastníctve
manželov Sčensných. Členka A. Lorencová dala do pozornosti potrebu odvodnenia miestnej
komunikácie pri otočisku.
Po ukončení príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
11. 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 23. novembra 2019.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
12. 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. novembra 2019

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Dávid Mikula

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

