
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 25.02.2021 

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 25.02.2021 /štvrtok/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 inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obci k 31.12.2020 

6. Prerokovanie vysporiadania vlastníctva pozemku pod obecným vodojemom  

7. Prerokovanie postupu prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ 

8. Prerokovanie ponúk na ochranné prostriedky  

9. Prerokovanie intravilánu obce Stebnícka Huta 

10. Správa starostu obce o podaných žiadostiach o dotácie  

11. Rôzne 
12. Návrh na uznesenie 
13. 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 šty-
ria 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 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov písomnou pozvánkou. Hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Mihalíková a 
člen OcZ Radoslav Hnatko 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 Dávida Mikulu. Za overovateľov zápisnice určil 
členov OcZ Pavla Moravca a Annu Lorencovú. 
  

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 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 

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 inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2020 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov 

obce k 31.12.2020. 

 

6. Prerokovanie vysporiadania vlastníctva pozemku pod obecným vodojemom  

Starosta obce oboznámil prítomných s vlastníckou štruktúrou pozemkov pod obecným 

vodojemom. Z diskusie vyplynul návrh oslovenia vlastníka pozemku Ing. Milana Mikulu so 

zámerom odkúpenia podielu (10,75 m2) v jeho vlastníctve na parcelách pod obecným 

vodojemom. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer odkúpenia podielu vo vlastníctve Ing. Milana Miku-
lu na parcelách pod obecným vodojemom. 
Hlasovanie :  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 
  proti 0, 
  zdržal sa 0. 
OcZ obce Stebnícka žiada starostu obce o oslovenie Ing. Milana Mikulu vo veci majetkovo-
právneho vyporiadania pozemkov pod obecným vodojemom. 
 

7. Prerokovanie postupu prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ 

V tomto bode prerokovalo OcZ postupu prác pri stavebných úpravách bývalej ZŠ. 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zateplenie a úpravu fasády na upravovanej časti budovy 

bývalej ZŠ z rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2021. 

Hlasovanie  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2021. 
Hlasovanie  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
 

8. Prerokovanie ponúk na ochranné prostriedky 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o ponukách na nákup ochranných 

respirátorov. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o nákupe respirátorov FFP2 pre občanov 

obce hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta neschvaľuje nákup respirátorov FFP2 pre občanov obce. 

Hlasovanie za 0,  

proti 4, (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 

zdržal sa 0. 

 

9. Prerokovanie intravilánu obce Stebnícka Huta 

V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil prítomných so skutočnosťou, že podľa 

katastra nehnuteľností nepatrí časť obce v ktorej sú postavené rodinné domy a rekreačné 

objekty (Hutisko) do zastavaného územia obce. Po diskusii k tomuto bodu sa prítomní zhodli 

na zistení skutočností, ktoré zapríčinili tento stav a na riešení daného stavu. 

OcZ obce Stebnícka žiada starostu obce o zistenie skutočností, ktoré zapríčinili stav, kedy 

časť obce, v ktorej sú postavené rodinné domy a rekreačné objekty (Hutisko), nepatrí do 

zastavaného územia obce podľa katastra nehnuteľností. 

 

10. Správa starostu obce o podaných žiadostiach o dotácie  

V tomto bode starosta obce informoval OcZ o podaných žiadostiach o dotácie. Prítomní 
diskutovali o výzve predsedu PSK, o výzve zastupiteľstva PSK, o žiadosti o dotáciu na 
rozšírenie vodovodu a o schválenej žiadosti o dotáciu na stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ. 
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu starostu o podaných žiadostiach o dotácie.  
 

11. Rôzne 
V tomto bode starosta obce informoval prítomných o podpise dodatku k zmluve o nájme 
pozemku pod domom nádeje, cintorínom a parkoviskom pri dome nádeje a o úhrade nájmu. 
Prítomní ďalej diskutovali o potrebe inštalácie kamerového systému na rekreačno-
oddychovej zóne, o zbere BRKO, o vyhodnotení súťaže o najkrajší výtvor zo snehu a 
o zamestnaní pracovníka údržba budov a areálov po ukončení projektových podpôr. Starosta 
ďalej informoval prítomných o stave obyvateľstva obce. 
Starosta obce podal návrh na nájom nebytového priestoru v KSB na uskladnenie stavebného 
materiálu pri výstavbe rodinného domu na dobu neurčitú. Prítomní o tomto návrhu 
diskutovali. Po diskusii k tomuto návrhu dal starosta o tomto návrhu hlasovať. 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v suteréne KSB v obci Stebnícka Huta, súpisné číslo 70, na parc. č. 131/2, zapísanej na LV č. 
299 Mgr. Gabrielovi Šibovi za účelom uskladnenia náradia a stavebného materiálu z dôvodu 
výstavby rodinného domu na dobu neurčitú za sumu nájmu 5,- Eur/mesiac. 
Hlasovanie :  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka žiada zástupkyňu starostu obce Annu Lorencovú o zastupovanie Obce 
Stebnícka Huta vo veci podpisu nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru pre staros-
tu obce ako fyzickú osobu. 
O slovo sa prihlásil so svojím príspevkom p. Stanislav Šiba, ktorý sa dostavil na rokovanie OcZ 
počas rokovania v bode Rôzne. Vo svojom príspevku sa zaujímal o stav pri riešení prístupu 
k miestnemu kostolu pri domoch so súp. č. 24 a č. 25. Starosta obce oboznámil p. Šibu 
s celým postupom vedenia obce v tejto veci. 
 

12. Návrh na uznesenie 
Starosta obce požiadal zapisovateľa Dávida Mikulu aby predniesol návrh na uznesenie. Zapi-
sovateľ prečítal návrh na uznesenie. Nakoľko k predloženému návrhu uznesenia neboli po-
dané 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 25. február 2021. 
Hlasovanie :  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, J. Zbreha), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

13. Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Mgr. 
Gabriel Šiba poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OcZ ukončil.  
 
 
 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 

 

 

Zapísal: Dávid Mikula   ……………………………… 
 
Overil:  Pavol Moravec   ……………………………… 
 

Anna Lorencová  …………………………….. 
 


