
                                                

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Stebnícka Huta, 

konaného dňa 07.04. 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 07.04.2015 /utorok/ o 17.00  hodine 

zasadnutie  obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.  

 

Program rokovania:   

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

5. Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ obce Stebnícka Huta 

6. Predloženie majetkového priznania bývalej starostky Ľudmily Sosňakovej 

7. Predloženie majetkového priznania hlavnej kontrolórky obce Eleny Gregovej 

8. Prerokovanie správ o kontrolnej činnosti 

9. Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky obce 

10. Prerokovanie platu starostu obce 

11. Prerokovanie plnej moci pre starostu na presun v položkách rozpočtu  

12. Prerokovanie cenových ponúk na úpravu obecnej internetovej stránky 

13. Prerokovanie ponuky od spoločnosti VSE 

14. Prerokovanie potreby propagačných materiálov na prezentáciu obce 

15. Diskusia  

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver                                                                                           
  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 



1. Otvorenie  

Riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol  Mgr. 

Gabriel Šiba, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia 

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

zastupiteľstvo uznášania schopné. Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na 

základe zákona  NR SR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. 

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

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

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 18/2015 B, č. 6 a C, č. 1 sú 

splnené. 

OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce za zapisovateľa navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice navrhol poslancov Jozefa Grobára a Františka Šibu. 

 Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať, poslanci OcZ návrh schválili. 

 

OcZ schvaľuje:    

Zapisovateľ : Zuzana Ivančaková 

Overovatelia zápisnice : Jozef Grobar, František Šiba 

Hlasovanie :  za 3, proti 0, zdržal sa 0 

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. Vzdanie sa mandátu poslanca OcZ obce Stebnícka Huta 

Starosta obce poinformoval členov OcZ o tom, že Peter Karašinský sa vzdal mandátu 
poslanca OcZ obce Stebnícka Huta. Odôvodnil to konfliktom záujmov a to tým, že od 
01.04.2015 sa zamestnal ako zamestnanec Obecného úradu Stebnícka Huta a zároveň 
nemôže byť členom OcZ obce Stebnícka Huta. Na rokovaní OcZ sa zúčastňuje už ako hosť. 

OcZ predložené oznámenie berie na vedomie.  
OcZ poveruje starosu obce osloviť náhradníka na post poslanca OcZ, ktorým je Martin 
Moravec. 
 

6. Predloženie majetkového priznania bývalej starostky Ľudmily Sosňakovej 
 
Starosta obce poinformoval členov OcZ o tom, že bývala starostka Ľudmila Sosňaková podala 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov, ktoré je členom OcZ na 
rokovaní k nahliadnutiu.   
 
OcZ predložené oznámenie berie na vedomie. 
 

7. Predloženie majetkového priznania hlavnej kontrolórky obce Eleny Gregovej 

Starosta obce informoval členov OcZ o tom, že hlavná kontrolórka podala Majetkové 
priznanie, ktoré je členom OcZ na rokovaní k nahliadnutiu.   
 
OcZ predložené Majetkové priznanie berie na vedomie. 
 

8. Prerokovanie správ o kontrolnej činnosti 
 
Starosta obce na rokovanie OcZ predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
(HK) obce za rok 2014, Dôvodovú správu ku kontrolnej činnosti HK obce Stebnícka Huta za 
rok 2014, Protokol o výsledku kontroly účtovných dokladov OcÚ v Stebníckej Hute a Správu 
o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 
OcZ predložené správy berie na vedomie. 
 

9. Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky obce 
 

Starosta obce informoval poslancov o zvýšení platu HK obce v zmysle zák.  č. 369/1990 zb. - § 
18c o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Zák. č. 445/2008 Zb.: 
Priemerný plat podľa ŠÚ SR za rok 2014 je  858,- €. 
Úprava platu je stanovená nasledovne:  858 x 1,15 = 986,70 € 
Úväzok je 8,5 %. 
Výška platu:  83,869 € 
Plat mesačne zaokrúhlený na:  84,- € 
 
OcZ predložené zvýšenie platu HK berie na vedomie. 
 



10. Prerokovanie platu starostu obce 

V zmysle § 3 a § 4 zákona  NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnení sa 
navrhuje pre starostu obce Mgr. Gabriela Šibu s platnosťou od 1.1.2015 plat, ktorý pozostáva 
zo súčinu priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2014  a koeficientu   1,49   
pre obce do 500 obyvateľov . Mesačná mzda v národnom hospodárstve  za rok 2014  činila 
858,- € vynásobený koeficientom 1,49 násobok priemerného platu v národnom 
hospodárstve za uplynulý rok = 1,278,42 € po zaokrúhlení 1.279,- €.   
K danému návrhu nebol podaný žiaden návrh resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu 
hlasovať. Poslanci OZ predložený návrh schválili. 

OcZ schvaľuje plat starostu obce na rok 2015 vo výške 1279,- €, plat sa upravuje od 1.1.2015. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

11. Prerokovanie plnej moci pre starostu na presun v položkách rozpočtu  
 
Starosta podal návrh na splnomocnenie starostu obce na presun v položkách rozpočtu obce 
do výšky 1.000,- €. Odôvodnil to flexibilnejšou reakciou na vznikajúce situácie počas roka pri 
čerpaní rozpočtu.  
K danému návrhu nebol podaný žiaden návrh resp. doplnenie. Starosta dal o tomto návrhu 
hlasovať. Poslanci OZ predložený návrh schválili. 

OcZ schvaľuje plnú moc pre starostu obce na presun v položkách rozpočtu obce do výšky 

1.000,- € za jeden štvrťrok. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

12. Prerokovanie cenových ponúk na úpravu obecnej internetovej stránky 

V ďalšom bode starosta obce predložil na rokovanie problematiku obecnej internetovej 
stránky. „Jej obsah a aktuálnosť údajov sú nevyhovujúce“: povedal. Prítomní súhlasili. Preto 
starosta predložil tri cenové ponuky na úpravu obecnej internetovej stránky. A to od 
spoločností:  

1. LUCASART promotion, s.r.o.  394,- € 
2. designIT, s.r.o.  425,60 € 
3. BFM, s.r.o.  520,- € 

Prítomní vyhodnotili ako najvýhodnejšiu ponuku od spoločnosti LUCASART promotion, s.r.o.. 
O úprave internetovej stránky poslanci hlasovali.  
 
OcZ schvaľuje úpravu internetovej stránky spoločnosťou LUCASART promotion, s.r.o.. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 



13. Prerokovanie ponuky od spoločnosti VSE, a.s. 

Starosta v ďalšom bode rokovania predložil OcZ ponuku od spoločnosti VSE, a.s. na zľavu 3 % 
z výhodnej ceny za dodávku elektriny. Podmienkou získania zľavy je uzavretie objednávky 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny s dobou viazanosti do 31.3.2019.  
Po diskusii k tejto ponuke dal starosta o prijatí tejto ponuky hlasovať. Poslanci OZ predložený 
návrh neschválili. 
 

OZ neschvaľuje ponuku od spoločnosti VSE, a.s. na zľavu 3 % z výhodnej ceny za dodávku 

elektriny. 

Hlasovanie : za 0, proti 3, zdržal sa 0 

14. Prerokovanie potreby propagačných materiálov na prezentáciu obce 

Rokovanie pokračovalo nasledujúcim bodom rokovania o tvorbe propagačných materiálov 
obce. Ako príklad starosta obce predložil ponuku od spoločnosti Vebest na ručne ilustrovanú 
mapu okresu Bardejov. Po krátkej diskusii k tomuto bodu sa poslanci zhodli na potrebe 
výroby materiálov, ktoré by oboznámili návštevníkov obce nie len s históriou ale aj 
súčasnosťou.  
 
Starosta dal o tomto bode rokovania hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje tvorbu materiálov určených na propagáciu obce. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

15. Diskusia 

Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou, v ktorej starosta oboznámil prítomných 

s pripravovanou výzvou na čerpanie prostriedkov z európskych fondov na budovanie 

rekonštrukciu verejného osvetlenia v obce. Starosta informoval aj o organizovaní podujatia 

pri príležitosti 100-tého výročia bojov 1. sv. vojny v obci Stebník a umiestnení náučno 

informačnej tabule pri budove bývalej školy v obci Stebnícka Huta. V diskusii sa prítomný 

vrátili k potrebe doplnenia počtu poslancov OcZ na najbližšom rokovaní OcZ. Keďže už neboli 

žiadne pripomienky bola diskusia ukončená.  

16. Návrh na uznesenie  

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

Zapisovateľka predložila návrh na  uznesenie. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať. 

Uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 

OcZ schvaľuje uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného 

dňa 07.04.2015 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

17. 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 07.04.2015 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

 

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

 

 

Overil:  Jozef Grobár   ……………………………… 

 

  František Šiba   ……………………………… 

 

 


