
                                                

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Stebnícka Huta, 

konaného dňa 22.05. 2015 

 

P O Z V Á N K A 

 

Starosta obce Stebnícka Huta  na základe § 12, ods.1,  Zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov zvoláva na deň 22.05.2015 /piatok/ 

o 17.30  hodine zasadnutie  obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.  

Program rokovania:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ 

4. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

5. Zloženie sľubu poslanca OcZ Martina Moravca 

6. Prerokovanie žiadosti Anny Nemašikovej 

7. Prerokovanie opravy obecnej miešačky 

8. Prerokovanie žiadosti osadníkov chatovej oblasti 

9. Prerokovanie výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok na obnovu verejného 

osvetlenia 

10. Prerokovanie spracovania Programu hospodárskeho rozvoja obce 

11. Prerokovanie sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané OcÚ a prenájom 

priestorov 

12. Predloženie smernice č. 1/2015: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní 

majetku 

13. Predloženie smernice: č. 2/2015 Smernica pre verejné obstarávanie 

14. Prerokovanie potreby náteru strechy budovy bývalej ZŠ a drevárne 

15. Prerokovanie opravy poškodeného rigola (smerom Za Poľanku) 

16. Návrh plánu podujatí v roku 2015 a 2016 

17. Diskusia  

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver     
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 



1. Otvorenie  

 

Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol starosta obce  

Mgr. Gabriel Šiba, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa zúčastňujú traja zo štyroch poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo 

uznášania schopné. Od bodu 5. sa zasadnutia zúčastnili štyria z piatich poslancov OcZ. 

Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe zákona  NR SR č.369/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Poslanec OcZ Jozef Grobár svoju 

neprítomnosť ospravedlnil. 

Starosta obce oboznámila prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia 

OcZ je podpísane a na dnešnom obecnom zastupiteľstve je k nahliadnutiu.  

 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 

Starosta obce za zapisovateľku navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice navrhol poslancov Františka Šibu a Ing. Jozefa Zbrehu. 
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili.  

 

OcZ schvaľuje:    

Zapisovateľka : Zuzana Ivančaková 

Overovatelia zápisnice : František Šiba, Ing. Jozef Zbreha 

 

Hlasovanie :  za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 19/2015 B, č. 5 a č. 6 sú v 

plnení. 

 

OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

4. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

 

Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu jednania OcZ. Keďže nebol daný 

žiaden návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o navrhovanom 

programe zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ 

jednohlasne  schválili.  

 
OcZ schvaľuje  program rokovania.                                                                                                         
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

5. Zloženie sľubu poslanca OcZ Martina Moravca 
 

Starosta obce vyzval náhradníka na post poslanca OcZ Martina Moravca, aby zložil sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva. Po prečítaní znenia sľubu potvrdil tento sľub podpisom 
pod jeho znenie. Následne poslancovi OcZ Martinovi Moravcovi starosta odovzdal 
osvedčenie o zvolení za poslanca OcZ.   
 

Od tohto bodu rokovanie pokračovalo v počte poslancov OcZ štyria z piatich. 



6. Prerokovanie žiadosti Anny Nemašikovej 

 

Na prerokovanie OcZ starosta predložil žiadosť Anny Nemašikovej, ktorá žiada o poskytnutie 

pomoci pri oprave nespevneného svahu pri uličke k miestnemu kostolu. Po diskusii k tomuto 

bodu zaujalo OcZ k tejto žiadosti nasledujúce stanovisko: 

a) OcZ berie žiadosť Anny Nemašikovej na vedomie, 

b) OcZ požaduje ohlásenie jednoduchej stavby v dostatočnom predstihu a predloženie 

technologického postupu spevnenia svahu, 

c) OcZ súhlasí s poskytnutím pracovných síl, z radov občanov pracujúcich na obecnom 

úrade (malé obecné služby, zamestnanci), na pomocné stavebné práce. Počet 

pracovníkov podľa potreby, maximálne štyria. Na dobu podľa potreby, maximálne päť 

pracovných dní.  

d) OcZ súhlasí s bezodplatným zapožičaním obecnej miešačky betónu na dobu 

nevyhnutnú pre uskutočnenie vyššie spomenutých prác. Zapožičanie miešačky 

betónu je podmienené odstránením poruchy miešačky betónu (zabezpečuje OcÚ) do 

termínu začatia prác. 

e) OcZ nesúhlasí s poskytnutím stavebného materiálu na vyššie spomenuté práce vo 

výške 500,- €. Na vyššie spomenuté práce OcZ schvaľuje preplatenie stavebného 

materiálu vo výške 150,- €. 

Súhlas OcZ v bodoch b) až e) je podmienený takou technológiou zabezpečenia svahu, ktorá 

nenaruší ochranné pásmo plynovodu, t.j. minimálna vzdialenosť 1 m od potrubia 

a neovplyvní prejazd a údržbu miestnej komunikácie. V opačnom prípade je súhlas OcZ 

v bodoch b) až e) ) neplatný a žiadateľ je povinný predložiť na prerokovanie také riešenie, 

ktoré dodrží ochranné pásmo plynovodu. 

 
Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať. Poslanci OcZ navrhované stanovisko schválili. 
 

OcZ schvaľuje stanovisko k žiadosti Anny Nemašikovej. 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

7. Prerokovanie opravy obecnej miešačky betónu 

 

Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom, ktorého predmetom bol stav a prípadná oprava 

obecnej miešačky betónu. Starosta poinformoval o stave miešačky betónu, t.j. jej 

nefunkčnosti a o potrebe riešenia tohto stavu. Po diskusii k tomuto bodu podal starosta obce 

návrh na zistenie skutočného stavu miešačky betónu a prípadnú opravu do výšky 50,- €. 

V prípade, že si oprava vyžiada vyššiu investíciu bude sa ňou zaoberať najbližšie rokovanie 

OcZ. 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili. 

 

OcZ schvaľuje zistenie skutočného stavu miešačky betónu a riešenie prípadnej opravy do 

výšky 50,- €. 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 



8. Prerokovanie žiadosti osadníkov chatovej oblasti 

 

Ďalším bodom rokovania OcZ bola žiadosť majiteľov chát, pozemkov a obyvateľov rodinného 
domu v miestnej lokalite Hutisko – Poľský potok. Žiadosť sa týkala riešenia pripojenia do 
distribučnej sústavy VSD, a.s. Košice. Po diskusii OcZ zaujalo k tejto žiadosti nasledujúce 
stanovisko: 
„Obecné zastupiteľstvo v Stebníckej Hute berie na vedomie žiadosť majiteľov chát, pozemkov 
a obyvateľov rodinného domu v miestnej lokalite Hutisko – Poľský potok a súhlasí s 
pripojením spomínanej lokality do distribučnej sústavy VSD, a.s. Košice.  
Obecné zastupiteľstvo odporúča podať žiadosť o pripojenie odberných miest do distribučnej 
sústavy VSD, a.s. za celú lokalitu ako celok. V zastúpení osadníkov odporúča konať vybraným 
osadníkom, ktorí sú na predmetnej žiadosti určení ako konajúci v zastúpení.  
Obecné zastupiteľstvo investorstvo obce Stebnícka Huta v predmetnej veci zamieta.“ 
Starosta dal o tomto stanovisku hlasovať. Poslanci OcZ návrh stanoviska schválili. 
 

OcZ schvaľuje stanovisko k žiadosti osadníkov chát, majiteľov pozemkov a obyvateľov 

rodinného domu v miestnej lokalite Hutisko – Poľský potok. 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 
9. Prerokovanie výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok na obnovu verejného 

osvetlenia z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 
 

Rokovanie OcZ pokračovalo ďalším bodom. Starosta obce poinformoval OcZ o možnosti na 
predkladanie žiadosti o príspevok na obnovu verejného osvetlenia. Po diskusii a analýze 
súčasného stavu verejného osvetlenia v obci dal starosta o tomto bode rokovanie hlasovať. 
 
OcZ neschvaľuje predloženie žiadosti o príspevok na obnovu verejného osvetlenia 
z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 
 

Hlasovanie : za 0, proti 4, zdržal sa 0 

 

10. Prerokovanie spracovania Programu hospodárskeho rozvoja obce 

 

V ďalšom bode starosta obce členov OcZ oboznámil s blížiacim sa uplynutím doby platnosti 

dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stebnícka Huta a potrebou 

zaoberať sa vypracovaním nového dokumentu týkajúceho sa rozvoja obce. Po diskusii 

k tomuto bodu OcZ poverilo starostu obce do najbližšieho rokovania OcZ získať informácie 

týkajúce sa vypracovania dokumentu zameraného na možnosti rozvoja obce. Starosta obce 

dal o tomto bode hlasovať. 

 

OcZ poveruje starostu obce zistením možností a získaním informácií týkajúcich sa 

vypracovania dokumentu zameraného na možnosti rozvoja obce. 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 



11. Prerokovanie sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané OcÚ a za 

prenájom priestorov  

 

Starosta predložil na rokovanie OcZ bod, ktorého predmetom bola potreba prerokovania 

aktualizácie sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané obecným úradom 

a prenájom priestorov. Starosta informoval, že výška správnych poplatkov za úkony 

preneseného výkonu štátnej správy sa riadi zákonom č. 145/1995 Z. z. Sadzobník za 

prenájom priestorov a zapožičanie majetku obce sa doteraz riadil uznesením OcZ č. 04/2011 

zo dňa 19.02.2011 a je potrebná jeho aktualizácia. Starosta preto podal návrh na aktualizáciu 

sadzobníka za prenájom priestorov a za zapožičanie majetku obce. K tomuto návrhu neboli 

vznesené žiadne pripomienky a návrhy, preto dal starosta o tomto bode hlasovať. 

 

OcZ poveruje starostu obce vypracovaním aktualizácie sadzobníka za prenájom priestorov 

a za zapožičanie majetku obce. 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 
12. Predloženie smernice č. 1/2015: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní 

a účtovaní majetku 

 

V ďalšom bode starosta obce predložil na rokovanie smernicu č. 1/2015: Vnútorný predpis 

o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku. Po oboznámení sa s dokumentom OcZ berie na 

vedomie smernicu č. 1/2015: Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku. 

 
13. Predloženie smernice: č. 2/2015: Smernica pre verejné obstarávanie 

 
V ďalšom bode starosta obce predložil na rokovanie smernicu č. 2/2015: Smernica pre 
verejné obstarávanie. Po oboznámení sa s dokumentom OcZ berie na vedomie smernicu č. 
2/2015: Smernica pre verejné obstarávanie.  
 

14. Prerokovanie potreby náteru strechy budovy bývalej ZŠ a drevárne 
 
Rokovanie OcZ pokračovalo bodom, ktorý sa týkal stavu strechy budovy bývalej ZŠ 
a drevárne. Po diskusii k tomuto bodu OcZ zhodnotilo stav striech. Nakoľko k tomuto bodu 
neboli podané ďalšie návrhy a doplnenia dal starosta o tomto bode hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje opravu komínov a náter na streche bývalej ZŠ a náter strechy drevárne 
svojpomocne. 
 
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

15. Prerokovanie opravy poškodeného rigola (smerom Za Poľanku) 
 
Rokovanie pokračovalo nasledujúcim bodom rokovania o potrebe opravy poškodeného 
rigola, ktorého poškodenie spôsobilo nadmerné zaťaženie prechádzajúcimi vozidlami. Po 
diskusii k tomuto bodu OcZ poverilo starostu obce prerokovať s pozemkovým spoločenstvom 
Lazy financovanie opravy rigola. Starosta dal o tomto bode rokovania hlasovať. 
 
OcZ poveruje starostu obce prerokovať opravu rigola s PS Lazy. 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 



16. Návrh plánu podujatí v roku 2015 a 2016 
 

V ďalšom bode starosta požiadal poslancov OcZ, aby predniesli svoje návrhy na plán podujatí 
organizovaných v obci na rok 2015 s výhľadom na rok 2016. Po diskusii boli vznesené tieto 
návrhy podujatí na rok 2015: 

1) podujatie pri príležitosti skončenia školského roka. Určené pre deti a mládež. 
2) podujatie určené pre dôchodcov 
3) podujatie pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša 
4) ples v termíne od 26.12 do 30.12. 2015 

Vo výhľade na rok 2016 spomenul starosta podujatie spojené s hasičským športom a to 
Obvodové kolo družstiev DHZ v požiarnej štafete a požiarnom útoku v mesiaci máj 2016. 
Keďže už neboli podané ďalšie návrhy dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje plán podujatí konaných v obci v roku 2015 s výhľadom na rok 2016. 
 
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

17. Diskusia 
 

Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Starosta oboznámil prítomných s prípravou kolektívu 
DHZ na obvodovú súťaž DHZ, ktorá sa uskutoční 23. mája 2015 v Becherove. Diskusia sa 
taktiež dotkla dotácie pre DHZ vo výške 700,- € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 
a záujmu členov DHZ o rekonštrukciu podlahy v hasičskej zbrojnici. Diskusia pokračovala 
témou inváznych rastlín a ich postrekom a mechanickým vyničením. Po prediskutovaní 
odpadového hospodárstva a vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu ukončil. 
 

18. Návrh na uznesenie  
 

Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančakovú, aby predložila návrh na uznesenie. 

Zapisovateľka predložila návrh na uznesenie. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať. Uznesenia tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

OcZ schvaľuje uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného 

dňa 22.05.2015 

 

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

19. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba 

starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil 

za ukončené. 

 

V  Stebníckej Hute dňa 22.05.2015 

 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 



 

Zapísala: Zuzana Ivančaková  ……………………………… 

 

Overil:  František Šiba    ………………………………  

 

Ing. Jozef Zbreha   ……………………………… 

 

 


