ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 22.05.2020
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 22. mája 2020 /piatok/ o 16.00 h
zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutoční v zasadačke
obecného úradu.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Informácia starostu o realizácii investičných projektov
Predloženie správy o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za
rok 2019
7. Prerokovanie žiadosti o právo prechodu k rodinnému domu č. 72 zriadením vecného
bremena
8. Prerokovanie prístupu k vodnému tok pri dome č. 55
9. Prerokovanie majetkového usporiadania na miestnej komunikácii pri dome č. 37
10. Prerokovanie postupu obce vo veci zablokovania prístupu pri dome č. 72
11. Zavedenie školských spojov počas mimoriadneho vyučovania
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 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 Z.z. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Členovia OcZ Dávi Mikula a Pavol Moravec sa
z rokovania OcZ ospravedlnil pre pracovné povinnosti v zahraničí.
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 Annu Lorencovú 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 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef 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. Informácia starostu o realizácii investičných projektov
V tomto bode starosta informoval prítomných o prebiehajúcej realizácii investičných projektov: rozšírenie vodovodu, terénne úpravy pri Dome nádeje a oprava stožiara na sušenie
hadíc. Ďalej informoval o stagnácii realizácie opravy bývalej ZŠ z dôvodu krízových opatrení
v súvislosti s pandémiou COVID-19. Po diskusii zobalo OcZ informáciu starostu o realizácii
investičných projektov na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu o realizácii investičných projektov.
6. Predloženie správy o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
za rok 2019
Rokovanie OcZ pokračovalo predložením správy o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2019. S jej obsahom prítomných oboznámila hlavná kontrolórka
obce. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2019.

7. Prerokovanie žiadosti o právo prechodu k rodinnému domu č. 72 zriadením vecného bremena
V tomto bode OcZ prerokovalo žiadosť Mgr. Gabriela Šibu o právo prechodu k rodinnému
domu č. 72 zriadením vecného bremena „in rem“ cez pozemok E-KN 60 v k.ú. Stebnícka Huta
vo vlastníctve Obce Stebníka Huta. Po diskusii dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer zriadenia vecného bremena „in rem“ na parcele EKN 60, vedenej na LV č. 746 v k.ú Stebnícka Huta vo vlastníctve Obce Stebnícka Huta na dobu
neurčitú v prospech rodinného domu so súpisným číslom 72 v k.ú. Stebnícka Huta (ďalej len
„rodinný dom“) za podmienok:
a) obsahom vecného bremena je právo prechodu a prejazdu motorovými a inými vozidlami,
b) rozsah vecného bremena zodpovedá šírke brány vrátane bránky pred rodinným domom a dĺžke od cestnej komunikácie č. III/3505 po hranicu parcely E-KN 60 smerom
k rodinnému domu a bude vyčíslený geometrickým plánom,
c) náhrada za vecné bremeno sa zrealizuje ako jednorazová odplata pri podpise zmluvy
o zriadení vecného bremena,
d) výška odplaty za zriadenie vecného bremena je súčin percenta (80 %) z trhovej hodnoty (5,81 €/m2) a výmery zaťaženej časti parcely EKN 60,
e) všetky náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a zriadením vecného
bremena bude znášať Mgr. Gabriel Šiba.
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie prístupu k vodnému toku pri dome č. 55
V tomto bode prítomní diskutovali o majetkovo-právnom vysporiadaní prístupu k miestnemu
vodnému toku cez parcelu E-KN 142 vedenej na LV č. 804 v k.ú Stebnícka Huta v podielovom
vlastníctve p. Mareka Šibu, bytom Řestoky 29, ČR a Slovenskej republike (viď príloha).
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o oslovenie vlastníkov parcely E-KN 142, vedenej na LV č. 804 v k.ú. Stebnícka Huta a prerokovanie majetkovo-právneho vysporiadania
prístupu k miestnemu vodnému toku.
9. Prerokovanie majetkového usporiadania na miestnej komunikácii pri dome č. 37
V tomto bode prítomní diskutovali o majetkovo-právnom vysporiadaní časti miestnej komunikácie pri rodinnom dome so súpisným číslom 37 – parcela E-KN 217, vedenej na LV č. 442
v k.ú. Stebnícka Huta vo vlastníctve p. Milana Moravca, bytom Stebnícka Huta 32 a p. Margity Sventekovej (nebohá, v práve SPF).
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o oslovenie vlastníkov, resp. správcov parcely
E-KN 217, vedenej na LV č. 442 v k.ú. Stebnícka Huta a prerokovanie majetkovo-právneho
vysporiadania miestnej komunikácie.
10. Prerokovanie postupu obce vo veci zablokovania prístupu pri dome č. 72
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 18. mája 2020 bolo zistené zabetónovanie kovového kolíka a betónového piliera (ďalej len „predmety“) na strete pozemkov – parcela EKN č. 73 v k.ú. Stebnícka Huta vo výlučnom vlastníctve p. Jána Suchaniča, bytom Stebnícka

Huta 33 a pozemkov – parcela E-KN č. 70 a parcela E-KN č. 60 v k.ú. Stebnícka Huta vo výlučnom vlastníctve Obce Stebnícka Huta tak, že blokujú vjazd do prítoku miestneho potoka a do
ďalšej časti k.ú. Stebnícka Huta (viď príloha). Tieto predmety boli osadené bez ohlásenia,
resp. súhlasu Obce Stebnícka Huta synovcom vlastníka pozemku p. Ľubošom Žofčinom. Obec
Stebnícka Huta zaslala dňa 19. mája 2020 p. Suchaničovi výzvu na zaujatie stanoviska
k vzniknutému stavu v lehote do 5 dní od doručenie tejto výzvy (viď v prílohe). Ku dňu 22.
máj 2020 sa p. Suchanič k tejto výzve nevyjadril. Po diskusii k tomuto bodu zaujalo OcZ stanovisko.
OcZ obce schvaľuje stanovisko k vzniknutému stavu: „Obec Stebnícka Huta vyzýva vlastníka
pozemku – parcela E-KN č. 73 v k.ú. Stebnícka Huta na odstránenie predmetov, ktoré umiestnil on, resp. ním poverené osoby bez predchádzajúceho súhlasu miestne príslušného správneho orgánu (stavebného úradu) na strete pozemkov – parcela E-KN č. 73 v k.ú. Stebnícka
Huta vo výlučnom vlastníctve p. Jána Suchaniča, bytom Stebnícka Huta 33 a pozemkov – parcela E-KN č. 70 a parcela E-KN č. 60 v k.ú. Stebnícka Huta vo výlučnom vlastníctve Obce Stebnícka Huta pokiaľ tieto zasahujú do pozemku vo vlastníctve Obce Stebnícka Huta.“
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
11. Zavedenie školských spojov počas mimoriadneho vyučovania
V tomto bode prítomní diskutovali o žiadosti SAD Prešov, a.s. o stanovisko týkajúcej sa posilnenia autobusových spojov v obci z dôvodu uvoľňovania opatrení brániacich šíreniu ochorenia COVID-19. Po diskusii k tomuto bodu OcZ zobralo žiadosť SAD Prešov, a.s. na vedomie
a zaujalo k nej stanovisko.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie žiadosť SAD Prešov, a.s. o stanovisko týkajúcej sa
posilnenia autobusových spojov v obci z dôvodu uvoľňovania opatrení brániacich šíreniu
ochorenia COVID-19.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko: „Obec Stebnícka Huta žiada SAD Prešov, a.s.
o úpravu odchodu autobusovej linky č. 701427 - spoja č. 66 z 6.10 h na neskorší čas odchodu
a zachádzku k ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove pred a po vyučovaní.“
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
12. Rôzne
V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa ako prvá zapojila p. Anna
Lorencová s témou chovu ošípaných v provizórnom oplotení a s umiestňovaním použitého
stavebného materiálu pri rodinnom dome č. 42. Starosta obce sa poďakoval Ing. Jozefovi
Zbrehovi za pomoc pri získaní diviny od PZ Magura Stebník a Anne Lorencovej za pomoc pri
úprave kvetinového záhonu pri autobusovej zastávke pri dome č. 44. Prítomní ďalej
diskutovali o podaní žiadostí na podporu zamestnania pracovníkov na obecný úrad cez Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove a o údržbe zelene. Z diskusie vzišiel návrh na
odpredaj betónových dlažobných kociek 50x50 cm, ktoré sú pre obec prebytočné.

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj prebytočných betónových dlažobných kociek
50x50 cm za sumu 1,- €/ks.
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
Po ukončení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
13. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Radoslava Hnatka, aby predniesol 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 obce
Stebnícka Huta konaného dňa 22. mája 2020.
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. Jozef Zbreha),
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, poprial prítomným veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote a následne zasadnutie obecného
zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
V Stebníckej Hute, dňa 22. máj 2020

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Anna Lorencová

………………………………

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

