
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 10.09.2021 

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 10.09.2021 /piatok/ 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 lokality na hrobové miesta bez pomníkov 

6. Prerokovanie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Stebnícka Huta 

7. Prerokovanie pristúpenia k memorandu PSK 

8. Prerokovanie využitia plotových dielcov 

9. Prerokovanie správy vykonania kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami za 

I. polrok  

10. Prerokovanie dokumentu individuálna výročná správa obce za rok 2020 

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. Člen OcZ Ing. Jozef Zbreha sa z rokovania OcZ os-
pravedlnil. 
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 Radoslava Hnatka  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, 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 lokality na hrobové miesta bez pomníkov 

OcZ obce Stebnícka Huta prerokovalo návrh na vytvorenie nových hrobových miest bez 

pomníkov, tieto hrobové miesta by sa mali nachádzať v lokalite od konca hrobových miest 

s pomníkmi v hornej časti cintorína (pri kríži) smerom doprava k oploteniu.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje lokalitu na hrobové miesta bez pomníkov – sekcia 2, 

napravo od hrobového miesta č. 25. 

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

6. Prerokovanie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Stebnícka Huta 

V tomto bode sa prerokovalo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Stebnícka Huta s následnou aktualizáciou.  

OcZ obe Stebnícka Huta schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Stebnícka Huta na obdobie 01/2022 – 12/2026.  

Hlasovanie:  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, R. Hnatko), 

  proti 0,  
zdržal sa 0 
 



7. Prerokovanie pristúpenie k memorandu PSK  

PSK oslovil so zámerom vytvoriť fond pre podporu rodiny pri riešení krízových situácií, kedy 

by príspevok obce Stebnícka Huta do tohto fondu činil 0,10 €/obyvateľ obce. OcZ obce 

Stebnícka Huta o tomto zámere rokovali a súhlasili o spolupráci pri vytvorení takéhoto 

fondu. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje pristúpenie k Memorandu o partnerstve a spolupráci 

Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlasovanie:  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, R. Hnatko) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje príspevok obce Stebnícka Huta do nadačného fondu 
Nadácie PSK pre podporu rodiny vo výške 0,10 €/obyvateľ obce. 
Hlasovanie:  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, R. Hnatko) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
 

8. Prerokovanie využitia plotových dielcov 

V tomto bode OcZ obce Stebnícka Huta diskutovalo o naložení s plotovými dielcami, ktoré 

boli využité ako oplotenie nádvoria pred KSB. OcZ sa zhodlo, že tieto plotové dielce v počte 

21 ks odpredá za sumu 5,- € /kus. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj plotových dielcov, ktoré tvorili oplotenie 

nádvoria pred KSB za sumu 5,- €/kus. 

Hlasovanie:  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, R. Hnatko) 
  proti 0, 

zdržal sa 0. 
 

9. Prerokovanie správy o vykonaní kontroly s finančnými prostriedkami za I. polrok  

V tomto bode sa prerokovalo podanie správy vypracovanej kontrolórkou obce o vykonaní 

kontroly s finančnými prostriedkami za I. polrok. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie správu o vykonaní kontroly s finančnými pro-

striedkami za I. polrok 2021.  

 

10. Prerokovanie dokumentu: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok 

2020 

Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Individuálna výročná správa obce Stebnícka 

Huta za rok 2020, po jej oboznámení OcZ správu zobralo na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa obce 

Stebnícka Huta za rok 2020. 

 
11. Rôzne 

Starosta obce informoval OcZ o účasti na sneme ZMOS-u. Ďalej predložil požiadavku od PSK 
týkajúcu sa pripomienok na odchod autobusových spojov z obce, OcZ k tejto požiadavke dalo 
návrh na podanie žiadosti o neskorší odchod autobusu z obce počas školského roka. 



OcZ riešilo susedské spory medzi p.Grobárom a p.Vitikačovou, ďalej sa riešil spor medzi p. 
Kertysom a p.Šibom. 
Plánované organizovanie podujatí sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácií nebudú konať.   
 

12. 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 10. septembra 2021. 
Hlasovanie:  za 4 (P. Moravec, D. Mikula, A. Lorencová, R. Hnatko) 
  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 
 
 
 
 
 
Zapísala: Katarína Knapíková  ……………………………… 
 
Overil:  Radoslav Hnatko     ……………………………… 
 

Anna Lorencová  …………………………….. 
 


