
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 09.12.2016 

 

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 09.12.2016 /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. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ 

5. Predloženie návrhu správy z finančnej kontroly na mieste 

6. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2016 

7. Prerokovanie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

8. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

9. Prerokovanie a hlasovanie o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj 

10. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

11. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

12. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Stebnícka Huta 

13. Inventarizácia majetku 
14. Diskusia 

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 
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 Zb. v znení 
neskorších predpisov písomnou pozvánkou.  
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 poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice určil poslancov Jozefa Grobára a Františka Šibu. 
 

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 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ 
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 správy z finančnej kontroly na mieste 
Starosta obce predložil návrh správy z finančnej kontroly na mieste. Po diskusii k správe 

zobralo OcZ správu z finančnej kontroly na mieste na vedomie. 

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

 

6. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2016 
Starosta obce predložil na rokovanie bod týkajúci sa zmeny rozpočtu obce na rok 2016. 
Zdôvodnil to presunom medzi položkami rozpočtu, kde bolo čerpanie nedostatočné na 
položky, kde bolo čerpanie nadmerné. Taktiež zmena rozpočtu obce na rok 2016 je nutná 
z dôvodu nerozpočtovaných príjmov na rok 2016. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta 
o zmene rozpočtu obce na rok 2016 hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016. 
 
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 



7. Prerokovanie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním poskytnutia odmeny pre hlavnú kontrolórku obce. 
Po diskusii k tomuto bodu sa prítomný zhodli na poskytnutí odmeny pre hlavnú kontrolórku 
obce Stebnícky Huta za rok 2016 vo výške 50,- Eur. 
 
OcZ schvaľuje poskytnutie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Elenu Gregovú za rok 2016 
vo výške 50,- Eur. 
 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

8. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa návrhu plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. Po diskusii k tomuto bodu rokovania dal 
starosta obce o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
hlasovať. 

OcZ schvaľuje dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2017. 
 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

9. Prerokovanie a hlasovanie o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj 

Ďalším bodom rokovania bolo prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj. Nakoľko po diskusii 
k tomuto bodu už neboli vznesené žiadne pripomienky, resp. návrh na doplnenie dal starosta 
o tomto bode hlasovať. 

OcZ schvaľuje VZN obce Stebnícka Huta o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj č. 7/2016, ruší sa VZN č. 
3/2015. 
 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

10. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
Rokovanie OcZ pokračovalo predložením dokumentu: Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Po oboznámení sa prítomných s dokumentom a diskusii 
k dokumentu zobralo OcZ stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 na vedomie. 
 
OcZ berie na vedomie dokument: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na 
rok 2017. 
 

11. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu obce na rok 2017 
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Starosta 
obce oboznámil prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred 
rokovaním OcZ. Po diskusii k tomuto bodu rokovania dal starosta obce o návrhu rozpočtu 
obce na rok 2017 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 hlasovať.  
 

OcZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018 - 2019. 



 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

12. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Stebnícka Huta 

V tomto bode rokovania starosta predniesol Zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského 

zboru obce. Po diskusii dal starosta o zriadení Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Stebnícka Huta hlasovať.  

 

OcZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Stebnícka Huta. 

 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

13. Inventarizácia majetku 

Rokovanie pokračovalo témou inventarizácie majetku obce Stebnícka Huta ku koncu roka 
2016. Starosta obce informoval, že je potrebné zriadenie trojčlennej inventarizačnej komisie 
a požiadal prítomných o návrhy na členov. Navrhnutými osobami na členov inventarizačnej 
komisie boli Zuzana Ivančáková za predsedníčku komisie a Mgr. Gabriel Šiba a Martin 
Moravec za členov komisie. Navrhnutí svoju nomináciu prijali. Po diskusii k tomuto bodu dal 
starosta o členoch inventarizačnej komisie (IK) hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje:    

Predsedníčku IK: Zuzana Ivančaková   Hlasovanie :  za 3, proti 0, zdržal sa 1 

Člen IK: Martin Moravec    Hlasovanie :  za 3, proti 0, zdržal sa 1 

Člen IK: Mgr. Gabriel Šiba    Hlasovanie :  za 4, proti 0, zdržal sa 0 

  
14. Diskusia 

V diskusii ako prvý v diskusii vystúpil starosta obce s informáciou o zmene cestovných 
poriadkov na autobusových linkách SAD Prešov, a.s. . Ďalej vo svojom príspevku informoval 
prítomných o spustení ostrej prevádzky novej internetovej stránky obce. Informoval taktiež 
o účasti kolektívu mladých hasičov na halovej súťaži v Bardejove pod vedením R. Hnatka a S. 
Slivovej. Diskutujúci hodnotili podujatia posedenie seniorov a rozsvietenie vianočnej 
výzdoby. Diskusia sa potom dotkla sprístupnenia budovy bývalej ZŠ verejnosti pri príležitosti 
zhromaždenia sa za účelom privítania nového roka. 
 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 
 

15. 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 09.12.2016. 

Hlasovanie : za 4, 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 v roku 2016 vo funkcii členov 
OcZ, poprial prítomným pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov a úspešný vstup do 
nového roka. Následne zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 

 

V  Stebníckej Hute dňa 09.12.2016 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

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

 

Overil:  Jozef Grobár   ……………………………… 

 

František Šiba   ………………………………  

 

  


