ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 24.06.2020
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 24. júna 2020 /streda/ 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.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019
Prerokovanie Návrhu záverečného účtu za rok 2019
Predloženie Výročnej správy za rok 2019
Prerokovanie zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
prístup k rodinnému dom č. 72
9. Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
10. Prerokovanie vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2019
11. Prerokovanie postupu obce vo veci zablokovania prístupu pri dome č. 72
12. Prerokovanie sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inventára obce
Stebnícka Huta
13. Prerokovanie cestovných náhrad členom OcZ
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. 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 Radoslav Hnatko a Ing. Jozef Zbreha sa
z rokovania OcZ ospravedlnili.
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 Pavla Moravca. Za overovateľov zápisnice určil
členov OcZ Annu Lorencovú a Dávida Mikulu.
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, Dávid Mikula, Pavol 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. Predloženie Stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok
2019
V tomto bode rokovania vyzval starosta obce hlavnú kontrolórku aby oboznámila
prítomných s dokumentom: Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za
rok 2019. Po oboznámení sa prítomných s týmto dokumentom a krátkej diskusii zobralo OcZ
tento dokument na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument Stanovisko hlavného kontrolóra k
Návrhu záverečného účtu za rok 2019.
6. Prerokovanie Návrhu záverečného účtu za rok 2019
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním Návrhu záverečného účtu za rok 2019. Po
oboznámení sa prítomných s týmto dokumentom a diskusii dal starosta o tomto dokumente
hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje celoročné hospodárenie obce Stebnícka Huta za rok 2019
bez výhrad.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok
2019.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
7. Predloženie Individuálnej výročnej správy Obce Stebnícka Huta za rok 2019
V tomto bode starosta obce na rokovanie predložil dokument: Individuálna výročná správa
Obce Stebnícka Huta za rok 2019. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ dokument:
Individuálna výročná správa Obce Stebnícka Huta za rok 2019 na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa Obce
Stebnícka Huta za rok 2019.
8. Prerokovanie zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
prístup k rodinnému domu č. 72
V tomto bode rokovania prítomní prerokovávali zriadenie vecného bremena z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – prístup k rodinnému domu č. 72. Starosta obce informoval
prítomných, že po schválení zámeru na zriadenie vecného bremena z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – prístup k rodinnému domu č. 72 na rokovaní OcZ dňa 22. mája 2020 bol
tento zámer zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Po diskusii dal
starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zriadenie vecného bremena „in rem“ na parcele E-KN 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, t.j. 4,65 € x 16 m2 = 74,40 €
e) všetky náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a zriadením vecného
bremena bude znášať Mgr. Gabriel Šiba.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada zástupkyňu starostu obce Annu Lorencovú o zastupovanie
Obce Stebnícka Huta vo veci podpisu zmluvy o zriadenie vecného bremena „in rem“ na parcele E-KN 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.

9. Prerokovanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
V tomto bode predložil starosta na rokovanie bod týkajúci sa inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta k 31.12.2019. Prítomní o tomto bode
diskutovali.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informatívnu správu o výsledku inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta k 31.12.2019.
10. Prerokovanie vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2019
V tomto bode prítomní diskutovali o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2019. Starosta
oboznámil prítomných s podmienkami vykonania auditu a navrhol vykonanie auditu Ing.
Emou Šivecovou. Po diskusii prítomní o tomto návrhu hlasovali.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vykonanie auditu účtovnej závierky obce Stebnícka Huta
za rok 2019 za sumu 600,- Eur.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje audítora Ing. Emu Šivecovú na výkon auditu ročnej
účtovnej závierky k 31.12.2019 obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
11. Prerokovanie postupu obce vo veci zablokovania prístupu pri dome č. 72
V tomto bode informoval starosta obce prítomných o zaslaní výzvy na odstránenie
betónového piliera vlastníkovi pozemku parcela E KN č. 73 (toho času parcela C KN č. 326/2)
p. Jánovi Suchaničovi. Starosta obce ďalej informoval, že predmetný betónový pilier nebol
odstránený v lehote určenej vo výzve a nie je tomu tak do konania tohto rokovania OcZ.
Starosta obce informoval prítomných o podaní podnetu na vykonanie štátneho stavebného
dohľadu.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe obce vo veci
zablokovania prístupu pri dome č. 72.
12. Prerokovanie Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inventára obce
Stebnícka Huta
V tomto bode prítomní rokovali o aktualizácii Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov
a inventára obce Stebnícka Huta. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o Sadzobníku
poplatkov za prenájom priestorov a inventára obce Stebnícka Huta hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov a inventára
obce Stebnícka Huta platný od 25. júna 2020.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0

13. Prerokovanie cestovných náhrad členom OcZ
V tomto bode predložil starosta na rokovanie tému cestovných náhrad členom OcZ pri
výkone ich funkcií. Po diskusii dal starosta hlasovať o jednorazovej cestovnej náhrade pre
člena OcZ Radoslava Hnatka vo výške 62,- Eur.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje jednorazové cestovné náhrady pre člena OcZ Radoslava
Hnatka vo výške 62,- Eur.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0
14. Rôzne
V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o prácach na diele
Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie, o odvodnení budovy hasičskej zbrojnice a budovy
obecného úradu a o prácach na odvodnení a spevnení prístupu na miestny cintorín.
Po ukončení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
15. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Pavla Moravca, 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 24. júna 2020.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, Dávid Mikula, Pavol Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
16. 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 24. júna 2020

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Pavol Moravec

………………………………

Overil:

Anna Lorencová

………………………………

Dávid Mikula

………………………………

