
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 

konaného dňa 18. 12. 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 18.12.2020 /piatok/o 16.00 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 podania žiadosti o dotácie 
6. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce 
7. Prerokovanie žiadosti JDS ZO 
8. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta 
9. Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN obce Stebnícka Huta č. 9/2017 o miestnych daniach, 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a miestnom 
poplatku za rozvoj 

10. Prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 
2021 – 2023 

11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023  
12. Prerokovanie dokumentu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
13. Prerokovanie žiadosti Výmena časti pozemku 
14. Prerokovanie Oznámenie o zámeroch spojených s rekonštrukciou budovy v obci 

Stebnícka Huta 
15. Prerokovanie organizovania obecných podujatí 
16. Prerokovanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obecného úradu 

v Stebníckej Hute k 31.12.2020  
17. Prerokovanie paušálnych cestovných náhrad za II. polrok 2020 
18. Rôzne 
19. Návrh na uznesenie 
20. 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 Anna Lorencová  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 člena OcZ Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice 
určil členov OcZ Pavla Moravca 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 (P. Moravec, 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. Prerokovanie podania žiadosti o dotácie 
 

Starosta obce oboznámil prítomných s podanou žiadosťou o dotáciu na stavebné úpravy 
bývalej ZŠ a podanou žiadosťou na dobudovanie vodovodného radu 8. Starosta taktiež 
informoval, že pre tento rok z dôvodu výskytu pandémie koronavírusu boli zrušené dotačné 
programy Ministerstva financií SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. 
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu starostu o žiadostiach o dotácie. 
 

6. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce 
Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce. Po oboznámení OcZ s týmto 
návrhom a diskusii sa hlasovalo o návrhu na úpravu rozpočtu obce.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce. 
Hlasovanie :  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
  proti 0, 
  zdržal sa 0. 
 

7. Prerokovanie žiadosti JDS ZO  
V tomto bode starosta obce predložil návrh žiadosti: Žiadosť JDS ZO o dotáciu na rok 2021. 
Po oboznámení OcZ s touto žiadosťou  a diskusii sa o poskytnutí dotácie  hlasovalo.  



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje žiadosť: Žiadosť JDS ZO o dotáciu na rok 2021 vo výške 
500€. 
Hlasovanie  za 3 ( P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
8. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta 
V tomto bode starosta obce predložil návrh dokumentu: VZN obce Stebnícka Huta č. 
10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Stebnícka Huta. V diskusii sa prítomní zhodli na VZN, ktoré popisuje systém zberu 
odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci 
Stebnícka Huta. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: VZN obce Stebnícka Huta č. 1/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Stebnícka Huta 
Hlasovanie:  za 3 ( P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
 proti 0, 
 zdržal sa 0. 
 

9. Prerokovanie dodatku č2 k VZN obce Stebnícka Huta č. 9/2017 o miestnych 
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
a miestnom poplatku za rozvoj 

V tomto bode predložil starosta návrh dokumentu: Dodatok č. 2 k VZN obce o miestnych 
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a miestom 
poplatku za rozvoj. V diskusii k otmuto bodu starosta oboznámil prítomných s nižším 
výberom poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu oproti skutočným nákladom. 
Navrhol preto zvýšenie tohto poplatku. Člen OcZ Pavol Moravec navrhol sumu poplatku na 
úrovni 15 ,- €. Člen Radoslav Hnatko argumentoval vysoký medziročný nárast tohto poplatku 
a preto navrhol sumu 13,- € na osobu a rok. Po diskusii OcZ o tomto bode rokovania 
hlasovalo . 
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 7/2019 B: č. 4, ktorým bol schválený dokument: 
dodatok č. 1 k VZN obce Stebnícka Huta č. 9/2017 o miestnych daniach, miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj. 
Hlasovanie:     za 3 ( P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
 proti 0, 
 zdržal sa 0. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Dodatok č. 2 k VZN obce Stebnícka Huta č. 
9/2017 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, a miestnom poplatku za rozvoj. 
Hlasovanie: za 3 ( P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
 proti 0, 
 zdržal sa 0. 



10. Prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 
2021 – 2023 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s dokumentom: Stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. Po oboznámení sa s týmto 
návrhom a diskusii prítomní o tomto návrhu hlasovali. 
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 203. 

 
11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023   

V tomto bode rokovania prerokovali prítomní návrh rozpočtu obce. Po diskusii o tomto 
návrhu dal starosta obce Stebnícka Huta hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje rozpočet obce Stebnícka Huta a rok 2021 v členení: 
 a) bežný rozpočet  - bežné príjmy 
     - bežné výdavky 
 b) kapitálový rozpočet  - kapitálové príjmy 
     - kapitálové výdavky 
 c) finančné operácie  - príjmové finančné operácie 
     - výdavkové finančné operácie 
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie /v prílohe/. 
Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

V tomto bode prítomní prerokovali dokument: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
Po diskusii k tomuto bodu prítomní hlasovali. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
Hlasovanie :  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta poveruje hlavnú kontrolórku obce Stebnícka Huta výkonom kon-
trol podľa plánu kontrolnej činnosti.  

 
13. Prerokovanie žiadosti Výmena časti pozemku 

V tomto bode pokračovalo rokovanie OcZ prerokovaním žiadosti p. Jána Suchaniča, ktorá sa 
týkala zámeny časti pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta / cca 130m² pred rodinným 
domov č. 72/ za časť pozemku vo vlastníctve žiadateľa /18,5m² pred budovou KSB/ 
s následným odkúpením zvyšnej časti pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta 
žiadateľom. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta neschvaľuje žiadosť p. Jána Suchaniča o zámenu časti pozemku vo 
vlastníctve obce Stebnícka Huta /cca 130m² pred rodinným domom č. 72/ za časť pozemku 
vo vlastníctve žiadateľa /18,5m² pred budovou KSB/ s následným odkúpením zvyšnej časti 
pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta. 
Hlasovanie :  za 0, 

proti 3, (P. Moravec , D. Mikula, R. Hnatko), 
zdržal sa 0. 



Starosta opätovne informoval prítomných o stave na prístupe k poľnohospodárskym 
a lesným pozemkom cez pozemok vo vlastníctve p. Jána Suchaniča. Po diskusii sa 
prítomní zhodli na zámere zámeny časti pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta 
za časť pozemku vo vlastníctve p. Jána Suchaniča.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer zámeny časti pozemku EKN č. 60 v k.ú. 
Stebnícka Huta vo vlastníctve Obce Stebnícka Huta / pred rodinným domom č. 72/ za 
časť pozemku CKN č. 326/2 a CKN č 333/6 v k.ú. Stebnícka Huta vo vlastníctve p. Jána 
Suchaniča /prístupová cesta k poľnohospodárskym a lesným pozemkom/ z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa – usporiadanie užívacích vzťahov k pozemkom. 

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

 
14. Prerokovanie Oznámenie o zámeroch spojených s rekonštrukciou budovy v obci 

Stebnícka Huta 
V tomto bode starosta predložil oznámenie p. Michala Hančovského o zámeroch spojených 
s rekonštrukciou budovy bývalých potravín v obci Stebnícka Huta. 
 OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie  zámer p. Michala Hančovského – rekonštrukcia 
budovy so súpisným č. 64 v obci Stebnícka Huta.  
 

15. Prerokovanie organizovania obecných podujatí  
OcZ obce Stebnícka Huta po prerokovaní, vzhľadom na aktuálne opatrenia na zamedzenie 
šírenia koronavírusu COVID – 19, neplánuje organizovanie podujatí pre občanov obce. 
Organizovanie obecných podujatí bude prerokovaní po zmiernení opatrení zameraných na 
zamedzenie šírenia koronavírusu COVID – 19 opätovne. 
V tomto bode starosta obce Stebnícka Huta predložil na rokovanie aj Plán riadnych rokovaní 
OcZ na rok 2021. Po diskusii k tomuto bodu OcZ hlasovalo o pláne rokovaní OcZ na rok 2021. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Plán rokovaní OcZ na rok 2021. 
       1. termín do 31.03.2021 
       2. termín do 30.06.2021 
       3. termín do 30.09.2021 
       4. termín do 15.12.2021 
Hlasovanie :  za 3 (P.Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 
  
 

16. Prerokovanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obecného úradu 
v Stebníckej Hute k 31. 12. 2020 

V ďalšom bode rokovania prítomní diskutovali o vykonaní inventarizácie za rok 2020. Staros-
ta navrhol zloženie inventarizačnej komisie Dávid Mikula – predseda, Pavol Moravec – člen, 
Radoslav Hnatko – člen. O tomto návrhu dal starosta hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Dávida Mikulu za predsedu inventarizačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 (R. Hnatko, P. Moravec), 



 proti 0, 
 zdržal sa 1 (D. Mikula). 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Pavla Moravca za člena inventarizačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 (R. Hnatko, D. Mikula), 
  proti 0, 
  zdržal sa 1 (P. Moravec). 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Rada Hnatka za člena inventarizačnej komisie. 
Hlasovanie :  za 2 (P. Moravec, D. Mikula), 
  proti 0, 
  zdržal sa 1 (R. Hnatko). 
 
 

17. Prerokovanie paušálnych cestovných náhrad za II. polrok 2020 
Starosta obce predložil návrh na úhradu paušálnych cestovných náhrad za II. polrok 2020: 
 a) pre Annu Lorencovú vo výške 285,- € 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje   paušálne cestovné náhrady za II. polrok 2020  pre členku 
OcZ Annu Lorencovú vo výške 285,-€. 
Hlasovanie :  za 3 (P.Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

b) pre Pavla Moravca vo výške 45,- € 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje   paušálne cestovné náhrady za II. polrok 2020 pre člena 
OcZ Pavla Moravca vo výške 45,-€. 
Hlasovanie : za 2 (D. Mikula, R. Hnatko), 

         proti 0,  
              zdržal sa 1 (P. Moravec). 
     c) pre Radoslava Hnatka vo výške 50,- € 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje paušálne cestnové náhrady za II. polrok 2020 pre člena 
OcZ Radoslava Hnatka vo výške 45,- € 
Hlasovanie : za 2 (D. Mikula, P. Moravec), 

         proti 0,  
              zdržal sa 1 (R. Hnatko). 

d) pre Dávida Mikulu vo výške 60,-€ 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje   paušálne cestovné náhrady za II. polrok 2020 pre člena 
OcZ Dávida Mikulu vo výške 60,-€. 
Hlasovanie : za 2 (P. Moravec, R. Hnatko), 

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

e) pre Katarínu Knapíkovú vo výške 20,-€ 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje   paušálne cestovné náhrady za II. polrok pre administra-
tívnu pracovníčku obce Stebnícka Huta vo výške 20,-€. 
Hlasovanie : za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

         proti 0,  
                      zdržal sa 0. 
 

        f) pre Mgr. Mária Miháliková vo výške 50,-€ 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje paušálne cestovné náhrady za II. polrok 2020 pre 
hlavnú kontrolórku obce Stebnícka Huta vo výške 50,- € 

Hlasovanie: za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 
         proti 0,  

                      zdržal sa 0. 
 

18. Rôzne  
V tomto bode rokovania prítomní zhodnotili končiaci rok 2020 a zrušené obecné podujatia. 
Starosta obce zhodnotil zrealizované projekty: rozšírenie vodovodu, teréne úpravy pri dome 
nádeje, úpravu vjazdu ku kultúrnemu domu, vzduchotechniku v KD, obnovu verejného osvet-
lenia v miestnej časti Hutisko, prípojku dažďovej kanalizácie pri KD a rekonštrukciu stožiara 
na sušenie požiarnych hadíc. Prítomní diskutovali aj o plánovanej oprave budovy bývalej ZŠ 
a oporného múru pri bývalej ZŠ. Diskusia sa dotkla aj neoprávnene osadeného betónového 
piliera na hranici pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta a o. Jána Suchaniča. Po ukon-
čení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 
 
  

19. Návrh na uznesenie 
Starosta obce požiadal zapisovateľa Radoslava Hnatka aby predniesol návrh na uznesenie. 
Zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie. Nakoľko k predloženému návrhu uznesenia neboli 
podané žiadne pripomienky a návrhy na doplnenie, starosta dal o návrhu uznesenia hlaso-
vať. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Stebnícka Huta konaného dňa 18. decembra 2020. 
Hlasovanie: za 3 (P. Moravec, D. Mikula, R. Hnatko), 

         proti 0,  
                      zdržal sa 0. 
 
 

20. 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 pokojné prežitie vianočných sviatkov a následne zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva vyhlásil za ukončené. 
 
 
V  Stebníckej Hute, dňa 18. decembra 2020 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
Zapísal: Radoslav Hnatko  ……………………………… 
 
Overil:  Pavol Moravec   ……………………………… 
 

Dávid Mikula   ……………………………… 


