
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 13. 10. 2020 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 13.10.2020 /utorok/o 17.00 h zasadnutie 
obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke obecného 
úradu.  

 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  OcZ  

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ 

5. Prerokovanie dokumentu : Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami ta 1. polrok 2020  

6. Prerokovanie návrhu na likvidáciu neplatných a vyradených pečiatok 

7. Prerokovanie organizačného poriadku obecného úradu v Stebníckej Hute  

8. Prerokovanie pracovného poriadku zamestnancov Obce Stebnícka Huta 

9. Prerokovanie smernice č. 3/2020 o používaní služobného motorového vozidla Obce 

Stebnícka Huta  

10. Prerokovanie prijatia návratnej finančnej výpomoci 

11. Prerokovanie podania žiadostí o dotácie  
12. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce 
13. Prerokovanie použitia rezervného fondu 
14. Rôzne 

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 tra-
ja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta uvie-
dol, že rokovanie OcZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov písomnou pozvánkou. Členovia OcZ Pavol Moravec a Ing. Jozef Zbreha sa 
z rokovania OcZ ospravedlnili. 
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 zapisovateľa určil administratívnu pracovníčku obce Katarínu Knapíkovú. Za 
overovateľov zápisnice určil členov OcZ Radoslava Hnatka a Dávida Mikulu. 
  

3. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Poslanci OcZ predlo-
žený program zasadnutia OcZ jednohlasne schválili.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje program rokovania. 
Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ 

Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení. Po krátkej diskusii zobralo OcZ správu na 
vedomie. 
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

5. Predloženie Správy o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

za 1. polrok 2020 

V tomto bode rokovania vyzval starosta obce hlavnú kontrolórku aby oboznámila 

prítomných s dokumentom: Správa o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými 

prostriedkami za 1. polrok 2020. Po oboznámení sa prítomných s týmto dokumentom 

a krátkej diskusii zobralo OcZ tento dokument na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa o vykonaní kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami za 1. polrok 2020. 

 

6. Prerokovanie návrhu na likvidáciu neplatných a vyradených pečiatok 

Starosta obce predniesol návrh na likvidáciu neplatných a vyradených pečiatok. Po  

oboznámení OcZ s týmto dokumentom a diskusii sa hlasovalo o návrhu na likvidáciu 

neplatných a vyradených pečiatok. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh na likvidáciu neplatných a vyradených pečiatok. 
Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 
  proti 0, 
  zdržal sa 0. 
 
 
 



Následne po prijatí návrhu sa zvolila likvidačná komisia a jej členovia.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Annu Lorencovú za členku likvidačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 ( D. Mikula, R. Hnatko), 
  proti 0, 
  zdržal sa 1 (A. Lorencová). 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Radoslava Hnatka za člena likvidačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 (D. Mikula, A. Lorencová ), 
 proti 0, 
 zdržal sa 1 (R. Hnatko). 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Dávida Mikulu za člena likvidačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 (A. Lorencová, R. Hnatko) 
 proti 0, 
 zdržal sa 1 (D. Mikula). 
 

7. Prerokovanie organizačného poriadku obecného úradu v Stebníckej Hute  

V tomto bode starosta obce predložil návrh dokumentu: Organizačný poriadok obecného 

úradu v Stebníckej Hute. Po oboznámení OcZ s týmto dokumentom a diskusii sa o tomto 

návrhu hlasovalo.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Organizačný poriadok obecného úradu 

v Stebníckej Hute. 

Hlasovanie  za 3 ( A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

  proti 0, 

  zdržal sa 0. 

 

8. Prerokovanie pracovného poriadku zamestnancov Obce Stebnícka Huta 

V tomto bode starosta obce predložil návrh dokumentu: Pracovný poriadok zamestnancov 

Obce Stebnícka Huta. Po oboznámení OcZ  s týmto dokumentom a diskusii sa o tomto 

návrhu hlasovalo.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Pracovný poriadok zamestnancov Obce 

Stebnícka Huta. 

Hlasovanie:  za 3 ( A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

 proti 0, 

 zdržal sa 0. 

 

9. Prerokovanie smernice č. 3/2020 o používaní služobného motorového vozidla Obce 

Stebnícka Huta 

V tomto bode predložil starosta návrh smernice č. 3/2020 o používaní služobného 

motorového vozidla Obce Stebnícka Huta. Po oboznámení sa s týmto dokumentom a diskusii 

sa o tomto návrhu hlasovalo.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Smernicu č. 3/2020 o používaní služobného motorového 

vozidla Obce Stebnícka Huta. 

Hlasovanie: za 3 ( A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

 proti 0, 

 zdržal sa 0. 



 

 

10. Prerokovanie prijatia návratnej finančnej výpomoci 
Starosta obce predložil návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 v celkovej výške 3.041,-€. Po oboznámení sa s týmto návrhom a diskusii 
prítomní o tomto návrhu hlasovali. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 v celkovej výške 3.041,-€. 
Hlasovanie :  za 2 (A. Lorencová, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 1 ( D. Mikula). 
 

11. Prerokovanie podania žiadostí o dotácie  

V tomto bode informoval starosta obce prítomných o podanie žiadostí o dotácie. OcZ obce 

Stebnícka Huta prediskutovalo zámer podania žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny 

a zámer podania žiadosti o dotáciu na pokračovanie v rozšírení vodovodu. Po diskusii 

o tomto návrhu dal starosta obce Stebnícka Huta hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje  podanie žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny. 

Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 
proti 0,  

  zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje  podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu. 

Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 
proti 0,  

  zdržal sa 0. 

 

12. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce 
V tomto bode prítomní rokovali o úprave rozpočtu obce. Po diskusii OcZ k tomuto bodu dal 

starosta obce Stebnícka Huta hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta. 

Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 
proti 0,  
zdržal sa 0 
 

13. Prerokovanie použitia rezervného fondu 
V tomto bode predložil starosta na rokovanie tému použitie rezervného fondu na realizáciu 
projektu:  

1. Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie v sume 5.283,73 Eur 
2. Vzduchotechnika do sály a kuchyne KD v sume 842,62 Eur.  

Po diskusii dal starosta o použití rezervného fondu hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje použitie rezervného fondu na realizáciu projektu:  

1. Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie v sume 5.283,73 Eur 
2. Vzduchotechnika do sály a kuchyne KD v sume 842,62 Eur. 

Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 



proti 0,  
zdržal sa 0 

14. Rôzne 

V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o prácach na diele 

Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie, o odvodnení budovy hasičskej zbrojnice a budovy 

obecného úradu a o priepichu pri tomto odvodnení. Starosta obce Stebnícka Huta dal 

hlasovať o vykonaní odvodnenia nádvoria pri KSB. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odvodnenie nádvoria pri KSB. 

Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

 proti 0, 

 zdržal sa 0. 

OcZ ďalej diskutovalo o prechode ku kostolu cez parcelu C KN 273, o odstránení a úpravy 

plotu pred obecným úradom. Prítomní diskutovali o zavedení zberu a kompostovaní 

biologického odpadu. Po ukončení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

15. Návrh na uznesenie 
Starosta obce požiadal zapisovateľku Katarínu Knapíkovú aby predniesla 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 uznesenia 
hlasovať. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Stebnícka Huta konaného dňa 13. októbra 2020. 
Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

16. Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Mgr. 
Gabriel Šiba poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ, poprial prí-
tomným veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote, veľa zdravia v tomto období 
a následne zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
V  Stebníckej Hute, dňa 13. októbra 2020 
 
 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
Zapísal: Katarína Knapíková  ……………………………… 
 
Overil:  Radoslav Hnatko  ……………………………… 
 

Dávid Mikula   ……………………………… 


