
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 16.04.2021 

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 17.06.2021/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 návrhu Záverečného účtu obce Stebnícka Huta a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2020 

6. Prerokovanie použitia rezervného fondu a úpravy rozpočtu obce Stebnícka Huta na 

rok 2021  

7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

8. Prerokovanie prijatia úveru na investičnú aktivitu Stavebné úpravy ZŠ po schválení 

dotácie  

9. Prerokovanie limitu v pokladni obecného úradu 

10. Prerokovanie prístupu k vodnému toku pri dome č. 37 

11. Prerokovanie využitie dotácie pre DHZ O 
12. Prerokovanie naloženia so školskými pomôckami a školského náradia 
13. Rôzne 
14. Návrh na uznesenie 
15. 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. Člen OcZ Radoslav Hnatko a člen OcZ Ing. Ján 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 zapisovateľku určil Katarínu Knapíkovú. Za overovateľov zápisnice určil čle-
nov OcZ Dávida Mikulu  a Pavla Moravca. 
 

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, A. Lorencová,), 

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 návrhu Záverečného účtu Obce Stebnícka Huta a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2020 

Starosta obce predložil dokument návrh Záverečného účtu Obce Stebnícka Huta a 

rozpočtového hospodárenia za rok 2020. Poslanci OcZ tento návrh prerokovali a následne 

o tomto návrhu hlasovali. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje celoročné hospodárenie obce Stebnícka Huta za rok 2020 

bez výhrad. 

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

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Záverečný účet Obce Stebnícka Huta 
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. 

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

6. Prerokovanie použitia rezervného fondu a úpravy rozpočtu obce Stebnícka Huta na 
rok 2021  

V tomto bode sa prerokovalo použitie rezervného fondu. Starosta obce dal návrh, aby sa 

rezervný fond využil na úhradu nákladov spojených so stavebnými úpravami bývalej 

základnej školy.  



Taktiež uviedol, že finančné prostriedky rezervného fondu sa spätne po refundácií vložia do 

rezervného fondu. Starosta obce dal hlasovať o úprave rozpočtu obce a použití rezervného 

fondu.  

OcZ obe Stebnícka Huta schvaľuje  zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2021. 

Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová), 

  proti 0,  
zdržal sa 0 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 16.217,79 € na pro-
jekt: Stavebné úpravy ZŠ. 

Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová), 

  proti 0,  
zdržal sa 0 

7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

V tomto bode starosta predniesol plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2021. OcZ obce Stebnícka Huta celý plán prediskutovalo a nemalo žiadne návrhy na jeho 

doplnenie.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2021. 

Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
 

8. Prerokovanie prijatia úveru na investičnú aktivitu Stavebné úpravy ZŠ po schválení 

dotácie. 

V tomto bode starosta obce predniesol návrh  prijatia  úveru  na investičnú aktivitu týkajúcu 

sa  stavebných úprav ZŠ. Vzhľadom na to, že dotácia bola obci  schválená a finančné 

prostriedky budú refundované po ukončení investičnej aktivity OcZ obce Stebnícka Huta 

diskutovalo o prijatí úveru na tento účel.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje prijatie úveru vo výške 20.000,- € na investičnú aktivitu: 

Stavebných úprav ZŠ. 

Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
 

9. Prerokovanie limitu v pokladni obecného úradu 

V tomto bode rokovanie pokračovalo diskusiou o stanovení limitu pokladne obecného úradu 

v obci Stebnícka Huta a o kontrolnej komisii. V diskusii sa prítomní zhodli na limite pokladne 

obecného úradu v obci Stebnícka Huta vo výške 1.500,- €. Z tohto dôvodu dal starosta obce 

hlasovať o dokumente: Organizačná smernica na vykonávanie pokladničnej disciplíny.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zvýšenie limitu v pokladni na 1 500 €. 

Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje člena OcZ obce Stebnícka Huta Dávida Mikulu za člena 
kontrolnej komisie na kontrolu vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií 
pokladne obecného úradu v Stebníckej Hute. 
Hlasovanie: za 2 (P. Moravec, A. Lorenvocá), 
  proti 0, 
  zdržal sa 1 (D.Mikula). 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje člena OcZ obce Stebnícka Huta Pavla Moravca za člena 
kontrolnej komisie na kontrolu vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií 
pokladne obecného úradu v Stebníckej Hute. 
Hlasovanie: za 2 (D. Mikula, A. Lorencová), 
  proti 0, 
  zdržal sa 1 (P.Moravec). 
 

 

10. Prerokovanie prístupu k vodnému toku pri dome č.37  

V tomto bode OcZ prerokovalo prístup k vodnému toku pri dome č. 37. Dôvodom prístupu je 

údržba vyústenia obecnej dažďovej kanalizácie a údržba vodného toku cez parcelu E-KN 142. 

Po rokovaní s podielovým vlastníkom p. Marekom Šibom (podiel 33/36) je z jeho strany vôľa 

zmeniť podiel v jeho vlastníctve, za časť pozemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta za 

domom č. 55. Starosta obce informoval prítomných, že z právneho hľadiska je zámena 

možná len so súhlasom všetkých vlastníkov parcely E-KN 142 ( Marke Šiba, Slovenská 

republika). V diskusii sa OcZ obce Stebnícka Huta zhodlo na zámere zámeny časti parcely E-

KN 145 za časť parcely E-KN 142. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer zámeny časti parcely E-KN 145 vo vlastníctve obce 

Stebnícka Huta za časť parcely E-KN 142. 

Hlasovanie:  za 3 ( P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová) 

  proti 0, 

           zdržalo sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o získanie stanoviska Slovenského 

pozemkového fondu k zámeru zámeny časti parcely E-KN 145 vo vlastníctve obce Stebnícka 

Huta za časť parcely E-KN 142 v podielovom vlastníctve Slovenskej republiky.  

 
11. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ O 

V tomto bode sa rokovanie OcZ dotklo využitia dotácie pre členov DHZ O. Starosta obce 
predložil prítomným zoznam výzbroje potrebnej pre akcieschopnosť členov DHZ O. Po disku-
sii k tomuto bodu dal starosta o využití dotácie pre DHZ O hlasovať.   
OcZ Stebnícka Huta schvaľuje zakúpenie výzbroje potrebnej pre akcieschopnosť členov DHZ 
O z dotácie pre DHZ O na rok 2021.  
Hlasovanie:  za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová), 
  proti 0, 
  zdržal sa 0. 
 
 
 
 



12. Prerokovanie naloženia so školskými pomôckami a školského náradia.  
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných o ponukách na odkúpenie vyradených 
školských pomôcok. OcZ Stebnícka Huta dospelo k záveru, že nie je výhodné odpredávať 
školské pomôcky.  
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie možnosť odpredania školských pomôcok.  
 

13. Rôzne 
V tomto bode sa diskutovalo o rôznych témach. Starosta obce prítomných s iniciatívou spo-
ločnosti FURA, s.r.o. na podporu zberu jedlých olejov a tukov. Prítomní sa zhodli na vytvorení 
stacionárneho bodu s nádobou na umiestňovanie tohto druhu odpadu pri budove obecného 
úradu. Ďalej starosta obce oboznámil prítomných s odpredajom vyhradeného majetku obce. 
Starosta obce taktiež oboznámil prítomných s cenovou ponukou na náter strechy a opravu 
komína na budove bývalej ZŠ vo výške 1.836,- € od p. Dušana Kovaliča. Po krátkej diskusii sa 
o prijatí tejto cenovej ponuky hlasovalo. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje náter strechy a opravu komína na budove bývalej ZŠ. 
Hlasovanie: za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová), 
  proti 0, 
  zdržalo sa 0. 
Do diskusie sa zapojila aj občianka p. Zuzana Ivančaková s témou riešenia prechodu ku kosto-
lu pre peších. Starosta obce a zástupkyňa starostu p. Anna Lorencová oboznámili p. Ivančá-
kovú s postupom obce Stebnícka Huta a stavom tejto veci. V závere starosta obce informoval 
prítomných o prácach pri starostlivosti o verejné priestranstvá, o záujme spoločnosti Proxis, 
s.r.o. vybudovať anténu pre šírenie internetového signálu pri Dome nádeje 
a o demografickom vývoji v obci Stebnícka Huta.  
 

14. Návrh na uznesenie.  
Starosta obce požiadal zapisovateľku Katarínu Knapíková aby predniesla návrh na uznesenie. 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Nakoľko k predloženému návrhu uznesenia ne-
boli podané žiadne pripomienky a návrhy na doplnenie, starosta dal o návrhu uznesenia hla-
sovať. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Stebnícka Huta konaného dňa 17. júna 2021.  
Hlasovanie: za 3 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová), 
  proti 0, 
  zdržalo sa 0. 

15. Záver 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Mgr. 
Gabriel Šiba poďakoval prítomným za účasť, za ich prácu vo funkciách a zasadnutie OcZ 
ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
 
 
 
 
Zapísala: Katarína Knapíková  ……………………………… 
 
Overil:  Ing. Jozef Zbreha    ……………………………… 
 

Anna Lorencová  …………………………….. 
 


