ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 16.04.2021
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 16.04.2021/piatok/o 16.00 h zasadnutie
obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke obecného
úradu.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Prerokovanie dokumentu Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami za II. polrok 2020
6. Prerokovanie vysporiadania vlastníctva pozemku pod obecným vodojemom
7. Prerokovanie žiadosti Patrika Hnatka o nájom obecného pozemku
8. Prerokovanie postupu prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ
9. Prerokovanie lokality na umiestňovanie dreveného odpadu
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. 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 Z.z. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Člen OcZ Radoslav Hnatko sa z rokovania OcZ ospravedlnil.
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 zapisovateľku určil Katarínu Knapíkovú. 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 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, 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 o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami za II. polrok 2020
Starosta obce predložil dokument Správu o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami za II. polrok 2020. Poslanci OcZ túto správu prediskutovali a navrhli zvýšenie
limitu v pokladni obecného úradu nad 1.000,- €.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami za II. polrok 2020.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o prípravu podkladov na úpravu limitu
v pokladni obecného úradu do termínu: najbližšie rokovanie OcZ.
6. Prerokovanie vysporiadania vlastníctva pozemku pod obecným vodojemom
Starosta obce informoval prítomných o stretnutí s Ing. Milanom Mikulom na ktorom vlastník
podielu na pozemku pod obecným vodojemom Ing. Milan Mikula navrhol odpredaj podielu
v jeho vlastníctve obci za sumu 120,- €. V diskusii k tomuto bodu Ing. Jozef Zbreha upozornil
na skutočnosť aby cena za pozemok (približne 12,- €/1 m2) do budúcna nebola precedentná.
Starosta oponoval, že každý odpredaj alebo kúpa pozemku obcou Stebnícka Huta sa
posudzuje individuálne. Po diskusii k tomuto bodu OcZ o tomto bode hlasovalo.
OcZ obe Stebnícka Huta schvaľuje odkúpenie podielu na parcele C-KN 336/14 a podielu na
parcele C-KN 336/17 (podiely spolu o výmere 10,75 m2) od Ing. Milana Mikulu za kúpnu cenu
120,- €.

Hlasovanie : za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová),
proti 0,
zdržal sa 1 ( Ing. J. Zbreha)
7. Prerokovanie žiadosti Patrika Hnatka o nájom obecného pozemku
Starosta obce predniesol žiadosť od občana Patrika Hnatka vo veci nájmu obecného
pozemku, v ktorej žiadateľ žiada o nájom časti parcely E-KN 117 a časti parcely E-KN 118 obe
vo vlastníctve Obce Stebnícka Huta o výmere 20 m² za účelom spevnenia plochy lomovým
kameňom a parkovania motorových vozidiel. Prítomní o tomto bode diskutovali a následne
dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje nájom pozemku: časť parcely E-KN 117 a časť parcely EKN 118 (obe vo vlastníctve Obce Stebnícka Huta) o výmere 20 m² za účelom spevnenia
plochy lomovým kameňom a parkovania motorových vozidiel pre Patrika Hnatka na dobu
neurčitú s výpovednou dobou 60 dní za nájom vo výške 12,- €/rok splatný do 30.11. za daný
rok.
Hlasovanie: za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie postupu prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ.
V tomto bode prediskutovalo OcZ postup prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ, kde
starosta obce predložil poslancom obce Stebnícka Huta fotodokumentáciu zrealizovaných
stavebných úprav. Prítomných tiež oboznámil, že stavebnej firme realizujúcej stavebné
úpravy bývalej ZŠ bola uhradená záloha vo výške 7.500,- €. Starosta prítomných taktiež
informoval o podaní žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy a výmenu okien na zvyšnej časti
budovy bývalej ZŠ.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe prác pri
stavebných úpravách bývalej ZŠ.
9. Prerokovanie lokality na umiestňovanie dreveného odpadu
V tomto bode starosta obce dal na vedomie podnet od občana Stanislava Šibu, ktorý sa týkal
zmeny lokality na umiestňovanie dreveného odpadu z domácností, kde uviedol, že miesto na
ktorom sa momentálne drevený odpad zhromažďuje je osobným automobilom neprístupný.
OcZ obce Stebnícka Huta diskutovalo o vhodnejšej lokalite na uskladňovanie dreveného
odpadu, ktorá bude prístupná osobným automobilom. Starosta obce dal hlasovať o vytvorení
nového miesta na uskladňovanie dreveného odpadu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vytvorenie nového miesta na umiestňovanie dreveného
odpadu z domácností.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o vyhľadanie vhodného miesta na
umiestňovanie dreveného odpadu z domácností.
Hlasovanie: za 4 ( P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržalo sa 0.

10. Rôzne
V tomto bode OcZ diskutovalo o uskutočňovaní obecných podujatí v roku 2021. Ďalej OcZ
diskutovalo o prechode ku kostolu pre peších. Starosta obce oboznámil prítomných
o podanej žiadosti o dotáciu na spevnenie prístupu ku KSB z juhu. Z diskusie vyplynul návrh
na odpredaj plotových dielov.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje predaj plotových dielov v sume 5,- € za kus.
Hlasovanie: za 4 ( P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržalo sa 0.
Diskusia sa dotkla aj prestavby časti budovy bývalej ZŠ na obecný byt. V závere starosta obce
informoval OcZ o demografickom vývoji v obci Stebnícka Huta.
11. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Katarínu Knapíkovú aby predniesla návrh na uznesenie.
Zapisovateľka prečítala 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 16. apríla 2021.
Hlasovanie : za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, 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 zasadnutie OcZ ukončil.

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísala:

Katarína Knapíková

………………………………

Overil:

Ing. Jozef Zbreha

………………………………

Anna Lorencová

……………………………..

