
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Stebnícka Huta, 
konaného dňa 15.10.2016 

 

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 15.10.2016 /sobota/ 

o 18.00  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. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

6. Predloženie dokumentu „Návrh správy z finančnej kontroly na mieste“  

7. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny na rok 2017 

8. „Október - mesiac úcty k starším“  

9. Prerokovanie príspevku na stravovanie pre zamestnancov obce 

10. Prerokovanie aktualizácie dokumentu „Povodňový plán obce Stebnícka Huta“ 

11. Prerokovanie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Stebnícka Huta 

12. Prerokovanie organizačného zabezpečenia formálneho odovzdania cesty prieťahom 

obce do užívania po rekonštrukcii v roku 2015 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 Zb. v znení 
neskorších predpisov písomnou pozvánkou.  
Starosta obce oboznámila prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia 
OcZ je podpísane a na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu.  
 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starosta obce za zapisovateľku navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice navrhol poslancov Jozefa Grobára a Martina Moravca. 
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili.  

 

OcZ schvaľuje:    

Zapisovateľka: Zuzana Ivančaková   Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržala sa 1 

 

Overovateľ zápisnice: Jozef Grobár   Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržal sa 1 

Overovateľ zápisnice: Martin Moravec  Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržal sa 1 

 

3. 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 
 

4. Kontrola uznesení 
Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení. Po krátkej diskusii zobralo OcZ správu na 

vedomie. 

 

OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

5. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2016 

Starosta obce predložil dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2016. Po oboznámení sa prítomných s dokumentom dal starosta hlasovať o schválení 

tohto dokumentu. 

OcZ schvaľuje dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2016. 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 



6. Predloženie dokumentu „Návrh správy z finančnej kontroly na mieste“ 
 
Starosta obce predložil dokument: Návrh správy z finančnej kontroly na mieste. Po 

oboznámení sa prítomných s dokumentom zobralo OcZ dokument na vedomie. 

OcZ berie na vedomie dokument: Návrh správy z finančnej kontroly na mieste. 

7. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny na rok 2017 

Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa podania žiadosti 
o dotáciu z POD na rok 2017. Starosta navrhol v predmetnej žiadosti riešiť revitalizáciu 
verejného priestranstva s turistickým prístreškom v obci Stebnícka Huta na hornom konci 
obce. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o podaní žiadosti o dotáciu z POD na  rok 2017 
hlasovať. 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny na rok 2017, ktorá sa 
zaoberá revitalizáciou verejného priestranstva s turistickým prístreškom v obci Stebnícka 
Huta na hornom konci obce. 

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

8. „Október - mesiac úcty k starším“ 

Rokovanie OcZ pokračovalo témou organizovania podujatia pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším. Starosta obce navrhol realizovať posedenie seniorov ešte v mesiaci október. 

Prítomní sa zhodli na termíne 29. október 2016. Prítomný sa zhodli aj na použití sumy 350,- 

Eur z rozpočtu obce určeného na posedenie seniorov a služby s tým spojené. Po diskusii 

k tomuto bodu dal starosta hlasovať. 

OcZ schvaľuje organizovanie spoločného posedenia seniorov s kultúrnym programom 
v termíne 29. október 2016 v sále KD, kde OcÚ pozve seniorov s trvalým pobytom na území 
obce, ktorí v roku 2016 dovŕšia 60 rokov života a na tento účel sa použije suma 350,- Eur 
z rozpočtu obce určeného na posedenie seniorov a služby s tým spojené. 

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 

9. Prerokovanie príspevku na stravovanie pre zamestnancov obce 
 
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním výšky príspevku na stravovanie pre zamestnancov 
obce podľa Zákonníka práce. Po diskusii k tomuto bodu sa prítomní zhodli na výške príspevku 
na stravovanie pre zamestnancov obce. Starosta obce dal o výške príspevku na stravovanie 
pre zamestnancov obce hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje príspevok na stravovanie pre zamestnancov obce vo výške 2,31 Eur. 
 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 



10. Prerokovanie aktualizácie dokumentu „Povodňový plán obce Stebnícka Huta“ 
 
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa aktualizácie 
povodňového plánu obce. Predkladateľ informoval, že posledná verzia tohto dokumentu je 
z roku 2011 a je potrebná jeho aktualizácia. Prítomní sa s touto informáciou stotožnili. Po 
oboznámení sa prítomných s aktualizovanou verziou dokumentu a diskusii k tomuto bodu 
dal starosta hlasovať. 
 

OcZ schvaľuje aktualizáciu dokumentu „Povodňový plán obce Stebnícka Huta“. 
 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

11. Prerokovanie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Stebnícka Huta 

 
Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma zriadenia DHZ obce. Starosta obce informoval 
prítomných, že obce má povinnosť zriadiť DHZ obce pokiaľ sa chce uchádzať o pridelenie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom DPO SR. Prítomní sa zhodli na potrebe 
zriadenia DHZ obce. Starosta obce navrhol, aby do najbližšieho rokovania OcZ skupina 
v zložení Mgr. Gabriel Šiba a Martin Moravec pripravila podklady pre zriadenie DHZ obce. Po 
diskusii k tomuto bodu dal starosta hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje prípravu dokumentácie pre zriadenie DHZ obce do najbližšieho rokovania OcZ. 

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 
 

12. Prerokovanie organizačného zabezpečenia formálneho odovzdania cesty prieťahom 
obce do užívania po rekonštrukcii v roku 2015 

 
Rokovanie OcZ pokračovalo témou organizačného zabezpečenia formálneho odovzdania 
cesty prieťahom obce do užívania po rekonštrukcii v roku 2015. Starosta obce informoval, že 
je pripravované stretnutie investora a realizátora z dôvodu odovzdania cesty prieťahom obce 
do užívania po rekonštrukcii v roku 2015, ktorého termín bude ešte oznámený. Z tohto 
dôvodu je potrebné organizačne zabezpečiť toto stretnutie. Po diskusii k tomuto bodu dal 
starosta obce hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje organizačné zabezpečenie formálneho odovzdania cesty prieťahom obce do 
užívania po rekonštrukcii v roku 2015 a s tým súvisiace vyčlenenie finančných prostriedkov. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

13. Diskusia 
V diskusii ako prvá vystúpila členka OcZ Zuzana Ivančáková s organizačno-technickým 
zabezpečením podujatia „Mikuláš 2016“. Navrhla aby sa toto podujatie uskutočnilo spoločne 
s rozsvietením vianočnej výzdoby v obci a aby sa pripravili mikulášske balíčky do hodnoty 
60,- Eur. Po diskusii k tomuto príspevku dal starosta o výstupoch diskusie hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje organizačno-technické zabezpečenie podujatia „Mikuláš 2016“ v stredu 7. 
decembra 2016. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 



 
Ďalším príspevkom do diskusie sa zapojil starosta obce, ktorí informoval prítomných 
o splnení zákonnej povinnosti  a teda o vykonaní auditu účtovnej závierky za roky 2013 
a 2014. Prítomní túto informáciu zobrali na vedomie. 
 
OcZ berie na vedomie vykonanie auditu účtovnej závierky za roky 2013 a 2014. 
 
Starosta obce pokračoval v diskusii ideou zriadenia hrobiek na miestnom cintoríne, kde by sa 
vybudovali dve dvojhrobky a jedna jednohrobka a boli pripravené na použitie, čím by sa 
predišlo nivočeniu prostredia na miestnom cintoríne pohybom ťažkej techniky. Zriadenie 
hrobiek ponúkajú spoločnosti, ktoré sa týmto zaoberajú bezplatne až do doby kedy bude 
hrobka využitá a úhradu za zriadenie hrobky budú znášať pozostalí. Po diskusii k tomuto 
príspevku dal starosta hlasovať. 
 
OcZ neschvaľuje zriadenie voľných hrobiek na miestnom cintoríne. 
Hlasovanie: za 1, proti, 0 zdržal sa 2 
 
Prítomní navrhli aby sa touto témou zaoberalo OcZ na svojom rokovaní, kde budú prítomní 
všetci jeho členovia. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje presun témy zriadenia voľných hrobiek na miestnom cintoríne na rokovanie, 
kde budú prítomní všetci členovia OcZ. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 
 

14. Návrh na uznesenie 

Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby predložila 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 hlasovať. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

OcZ schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného 

dňa 15.10.2016. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 

15. Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba 
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ a 
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 

 

V  Stebníckej Hute dňa 15.10.2016 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 



 

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

 

Overil:  Jozef Grobár   ……………………………… 

 

Martin Moravec  ………………………………  

 

   

 


