
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 16.12.2017 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 16. decembra 2017 /sobota/ 

o 17.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo 

v zasadačke Obecného úradu /ďalej len „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 dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 3. štvrťrok 2017 

6. Predloženie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

7. Prerokovanie VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady obce Stebnícka Huta a miestnom poplatku za rozvoj 

8. Prerokovanie žiadosti obce Stebník o dotáciu na rok 2018 

9. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2018-2020 

10. Prerokovanie a hlasovanie o rozpočte obce Stebnícka Huta  
11. Inventarizácia majetku 
12. Rôzne 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 
piati 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 Martina Moravca a Františka Šibu. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania 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 5, 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 dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 3. štvrťrok 2017 

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom dokumentu: Správa z finančnej kontroly za 

3. štvrťrok 2017. Po krátkej diskusii zobralo OcZ tento dokument na vedomie. 

OcZ berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly za 3. štvrťrok 2017. 

 

6. Predloženie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

V ďalšom bode pokračovalo rokovanie OcZ predložením návrhu plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na prvý polrok roka 2018. Po diskusii dal starosta obce hlasovať 

o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 

OcZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roka 2018. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ poveruje hlavnú kontrolórku Elenu Gregovú výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej 

činnosti. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 



7. Prerokovanie VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady obce Stebnícka Huta a miestnom poplatku za rozvoj 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním návrhu VZN o miestnych daniach, miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Stebnícka Huta a miestnom 

poplatku za rozvoj. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta obce hlasovať o návrhu VZN 

o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

obce Stebnícka Huta a miestnom poplatku za rozvoj. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Stebnícka Huta a miestnom poplatku za 

rozvoj č. 9/2017 a zároveň ruší VZN č. 7/2016. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

8. Prerokovanie žiadosti obce Stebník o dotáciu na rok 2018 

V ďalšom bode sa prítomní venovali žiadosti o dotáciu na rok 2018 od obce Stebník. V tejto 

žiadosti obec Stebník žiada o dotáciu na prevádzku Materskej školy a školskej jedálne v obci 

Stebník. V žiadosti obec Stebník uvádza sumu dotácie 1.000,- Eur na rok a jedno dieťa z obce 

Stebnícka Huta navštevujúce materskú školu v obci Stebník. V žiadosti o dotáciu žiadateľ 

uvádza, že účelom žiadosti o dotáciu je dofinancovanie prevádzky Materskej školy a školskej 

jedálne v obci Stebník. Po diskusii k tomuto bodu sa prítomný zhodli na stanovisku k tejto 

žiadosti:  

„Obec Stebnícka Huta neposkytne dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1.000,- Eur na rok a jedno 

dieťa pochádzajúce z obce Stebnícka Huta a navštevujúce materskú školu v obci Stebník za 

účelom dofinancovania prevádzky Materskej školy a školskej jedálne v obci Stebník.“ 

Po diskusii dal starosta o tomto stanovisku hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadosti obce Stebník o dotáciu na rok 2018: 

„Obec Stebnícka Huta neposkytne dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1.000,- Eur na rok a jedno 

dieťa pochádzajúce z obce Stebnícka Huta a navštevujúce materskú školu v obci Stebník za 

účelom dofinancovania prevádzky Materskej školy a školskej jedálne v obci Stebník.“ 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

9. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2018 - 2020 

Starosta obce oboznámil prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2018 až 2020. Prítomní toto stanovisko zobrali na 

vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

obce na roky 2018 až 2020. 

 

10. Prerokovanie a hlasovanie o rozpočte obce Stebnícka Huta 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním rozpočtu obce Stebnícka Huta. Starosta 

prítomných oboznámil s potrebou úpravy rozpočtu obce na rok 2017. Po diskusii k tomuto 

bodu dal starosta obce hlasovať o úprave rozpočtu obce na rok 2017. 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta  na rok 2017. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

Ďalej sa prítomní venovali návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2020. Po 

diskusii k tomuto bodu dal starosta o viacročnom rozpočte obce na roky 2018 – 2020 

hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2018 ako 

prebytkový z bežného a kapitálového hospodárenia 64.109,- Eur. Celkový rozpočet vrátane 

finančných operácií sa schvaľuje ako vyrovnaný. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na 

roky 2019 až 2020. 

 

11. Inventarizácia majetku 

Ďalším bodom rokovania OcZ bolo vykonanie inventarizácie majetku obce Stebnícka Huta. Za 

predsedu inventarizačnej komisie prítomní navrhli Martina Moravca. Za členov 

inventarizačnej komisie prítomní navrhli Zuzanu Ivančákovú a Mgr. Gabriela Šibu. O zložení 

inventarizačnej komisie dal starosta hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje: 

a) za predsedu IK:  Martina Moravca Hlasovanie :  za 4, proti 0, zdržal sa 1 

b) za členku IK:  Zuzanu Ivančákovú Hlasovanie :  za 4, proti 0, zdržala sa 1 

c) za člena IK:   Mgr. Gabriela Šibu Hlasovanie :  za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

12. Rôzne 

V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o doplnení a zapísaní udalostí 

týkajúcich sa života v obci do obecnej kroniky, o organizovaní turnaja v stolnom tenise 

v priestoroch bývalej ZŠ, o organizovaní Silvestrovskej tomboly, o organizovaní plesu 6. 

januára 2018, o doručení kalendárov Miestnej akčnej skupiny na rok 2018 do každého 

obývaného domu v obci, o zimnej údržbe miestnych komunikácií a o umiestnení obrazu 

Božieho milosrdenstva do domu nádeje. 

Ďalej prítomní prediskutovali plán riadnych rokovaní na rok 2018. Následne o tom prítomní 

hlasovali. 

OcZ schvaľuje plán riadnych rokovaní OcZ na rok 2018 v štvrťročných intervaloch. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

V tomto bode vystúpil aj člen OcZ Jozef Grobár, ktorý požiadal prítomných o stretnutie 

v teréne. Dôvodom bola otázka spevnenia brehu potoka pri r.d. č. 66 a r.d. č. 5. Prítomní sa 

dohodli na tvaromiestnej obhliadke dňa 29. decembra 2017 o 10.00h.  

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu ukončil. 



13. Návrh na uznesenie 

Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby prečítala 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 obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Stebnícka Huta, konaného dňa 16. decembra 2017. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

14. Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba 
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu v roku 2017 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 16. decembra 2017 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

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

 

Overil:  Martin Moravec  ………………………………  

 

František Šiba   ……………………………… 
 


