
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 05.11.2021 

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 05.11.2021 /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. Informácia starostu obce o realizácii investičných aktivít obce 

6. Prerokovanie obecných podujatí organizovaných obcou 

7. Prerokovanie využitia plotových dielcov 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 Ing. Jozef Zbreha a 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 zapisovateľku určil Katarínu Knapíkovú. Za overovateľov zápisnice určil čle-
nov OcZ Davida 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 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

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. Informácia starostu obce o realizácii investičných aktivít obce 

V tomto bode starosta obce informoval OcZ obce Stebnícka Huta o kompletných realizáciách 

investičných aktivít obce za rok 2021. Vykonané investičné aktivity za rok 2021 boli: stavebné 

úpravy budovy bývalej školy a jej okolia. Spevnenie prístupu ku kultúrnemu domu, 

prostriedky k tomuto projektu boli čerpané z dotácie PSK a výsadba záhonu pred obecným 

úradom, tento projekt bol realizovaný pomocou „Program obnovy dediny“. 

 OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informácie o realizácii investičných aktivít obce. 

 

6. Prerokovanie obecných podujatí organizovaných obcou 
Starosta obce predložil návrh na organizovanie obecných podujatí. OcZ obce Stebnícka Huta 
po prerokovaní vzhľadom na danú situáciu COVID obmedzení nestanovuje konkrétne podu-
jatia. Organizovanie podujatí bude prebiehať po uplynutí opatrení. 
Mikulášske balíčky budú roznesené deťom do domácností pri kompletnom dodržaní všetkých 
protipandemických opatrení. 
 

7. Prerokovanie využitia plotových dielcov 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o odpredaji plotových dielcov. Za sumu 

5,- €/ks schválenú uznesením č. 4/2021, bod B: 6. nik neodkúpil plotové dielce. Z diskusie 



vzišiel návrh znížiť cenu na sumu 3,- €/ks. Ponuku zverejniť do 5. 12.2021. Pokiaľ sa nenájde 

záujemca následne odovzdať plotové dielce do zberu druhotných surovín. 

OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 4/2021 bod B: 6. 

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

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje odpredaj plotových dielcov za sumu 3,- € /ks, ponuku 

zverejniť do 5.12.2021 a pokiaľ sa nenájde záujemca následne odovzdať plotové dielce do 

zberu druhotných surovín. 

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

8. Rôzne 

V tomto bode OcZ obce Stebnícka Huta diskutovalo o položení betónových blokov do 

vodného toku p. Ľubošom Žofčinom, o umiestení oznamu k miestnemu domu nádeje 

s nápisom „Odstávka vody“ a oznamu k miestu na umiestňovanie dreveného odpadu zo 

záhrad, o parkovaní osobného motorového vozidla auta p. Ferdinanda Slivu na mostnom 

objekte vo vlastníctve obce Stebnícka Huta pri budove bývalej ZŠ, o úhrade paušálnych 

cestovných náhrad pre Ing. Jána Pecúcha vo výške 50,- €.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úhradu paušálnych cestovných náhrad pre Ing. Jána 

Pecúcha vo výške 50,- €. 

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

 
9. 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 OcZ obce Stebnícka Huta 
konaného dňa 05.11.2021. 
 

10. 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:  Dávid Mikula     ……………………………… 
 

Pavol Moravec  …………………………….. 


