
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Stebnícka Huta, 
konaného dňa 13.02. 2015 

                                                          
 

P O Z V Á N K A 
 
       Starosta obce Stebnícka Huta  na základe § 12,ods.1,  Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpisov zvoláva na deň 13.02.2015 /piatok/ o 17.00  hod. 
ustanovujúce  zasadnutie  obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.  
 

 

Program rokovania:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie programu zasadnutia  OZ 

5. Predloženie majetkového priznania starostu Mgr. Gabriela Šibu 

6. Prerokovanie znaleckého posudku pre PS Lazy a žiadosti o zníženie výmery podliehajúcej 

dani z nehnuteľností 

7. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

8. Prerokovanie a schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a poverenie 

starostu na zastupovanie a podpis zmluvy 

9. Prerokovanie a schválenie podmienok poskytnutia priestorov bývalej Základnej školy pre 

mládež 

10. Prerokovanie požiadavky OZ obce Stebník o podporu na prevádzku Materskej školy 

v Stebníku 

11. Diskusia  

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver                                                                                          

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 



1. Otvorenie  
 
Riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol  Mgr. Gabriel 
Šiba, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sa zúčastňujú traja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo 
uznášania schopné. Starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané na základe zákona  NR 
SR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. 
Starosta obce oboznámila prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia OcZ je 
podpísane a na dnešnom obecnom zastupiteľstve je k nahliadnutiu.  
 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
Starosta obce za zapisovateľa navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú.   
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Petra Karašinského a Františka Šibu. 
  
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať, poslanci OcZ návrh jednohlasne schválili. 
 
OcZ schvaľuje:    
Zapisovateľ : Zuzana Ivančaková 
Overovatelia zápisnice : Peter Karašinský, František Šiba. 
 
Hlasovanie :  za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

3. Kontrola uznesení 
 
Starosta obce konštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 12/2014, č. 13/2014 a 14/2014 sú 
splnené. 
 

4. Schválenie programu zasadnutia OcZ 
 
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu jednania OcZ. Keďže nebol daný žiaden 
návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o navrhovanom programe 
zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ jednohlasne  schválili.  
 
OcZ schvaľuje  program rokovania.                                                                                                         
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

5. Predloženie majetkového priznania starostu Mgr. Gabriela Šibu 

 
Starosta obce informoval členov OZ o tom, že podal za svoju osobu Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činnosti a majetkových pomerov, ktoré je členom OZ na rokovaní k nahliadnutiu.   

 
OZ predložené oznámenie berie na vedomie. 



6. Prerokovanie znaleckého posudku pre PS Lazy a žiadosti o zníženie výmery 
podliehajúcej dani z nehnuteľností 

 
Presunuté na najbližšie rokovanie OZ z dôvodu neprítomnosti člena OZ Jozefa Grobára, ktorý je 
zároveň aj predsedom pozemkového spoločenstva. 
 
OcZ schvaľuje presun prerokovania znaleckého posudku pre PS Lazy a žiadosti o zníženie výmery 
podliehajúcej dani z nehnuteľností 
 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

7. Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 
 
Presunuté na najbližšie rokovanie OZ 
 
OcZ schvaľuje presun prerokovania a schválenia zásad odmeňovania poslancov OZ 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

8. Prerokovanie a schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a poverenie 
starostu na zastupovanie a podpis zmluvy 

 
Presunuté na najbližšie rokovanie OZ 
 
OcZ schvaľuje presun prerokovania a schválenia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

9. Prerokovanie a schválenie podmienok poskytnutia priestorov bývalej Základnej školy pre 
mládež 

 
Poslanec Peter Karašinský oboznámil poslancov OZ a starostovi obce svoje dôvody odmietnutia 
podpisu zmluvy o výpožičke budovy bývalej ZŠ medzi ním a obcou. Prítomní sa zhodli, že budovu 
bývalej ZŠ poskytne na prípravu kultúrno-spoločenských podujatí a za účelom stretávania sa 
mládeže ak o to požiada, ktorýkoľvek občan obce spolu s ktorýmkoľvek rodičom dieťaťa, ktoré 
bude využívať vyššie uvedené priestory. Starosta dal o týchto podmienkach hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje podmienky poskytnutia priestorov bývalej ZŠ v Stebníckej Hute 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

10. Prerokovanie požiadavky OZ obce Stebník o podporu na prevádzku Materskej školy 
v Stebníku 

 
Rokovanie OZ pokračovalo prerokovaním požiadavky OZ obce Stebník o podporu prevádzky 
Materskej školy v Stebníku. Starosta obce prizval a na rokovaní privítal členov obecného 
zastupiteľstva obce Stebník. Starosta obce Stebník predniesol analýzu prevádzky Materskej školy 
v obci Stebník. Z analýzy vyplynulo, že finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu, určené 
na chod MŠ na to nepostačujú a suma potrebná na dofinancovanie prevádzky sa bude 
v nasledujúcich zvyšovať v závislosti od predpokladaného poklesu počtu detí umiestnených v MŠ. 
Po prednesení podrobnej analýzy fungovania MŠ predniesol poslanec OZ obce Stebník Mgr. 



Vladimír Suchanič požiadavku dofinancovať chod MŠ z rozpočtu obce Stebnícka Huta. Svoju 
požiadavku odôvodnil pomerom detí z obce Stebnícka Huta a detí z obce Stebník navštevujúcich 
MŠ. Starosta obce Stebnícka Huta oponoval, že na chod MŠ sú vyčlenené prostriedky zo štátneho 
rozpočtu na obec, ktorá prevádzkuje MŠ bez ohľadu na to či navštevujúce deti sú z danej obce 
alebo nie. Poslanec OZ obce Stebník Vladimír Breza požiadal o dofinancovanie polovice sumy, ktorú 
dopláca na chod MŠ, čo vychádza cca na 4.000,- €. Starosta obce Stebnícka Huta oboznámil 
prítomných so stavom rozpočtu a mierou zadlženia obce Stebnícka Huta, čím odmietol priamu 
finančnú podporu prevádzky MŠ v obci Stebník. Ďalej informoval prítomných s odmietnutím 
riaditeľky MŠ prijatia dvoch detí p. Gabriely Winterovej do MŠ na dobu 1 – 2 mesiacov, 
s odôvodnením, že pre deti to nebude vyhovujúce. Ďalej poslankyňa OZ Zuzana Ivančáková 
reagovala, že obec Stebnícka Huta má záujem podporiť chod MŠ v Stebníku formou zabezpečenia 
pracovnej sily – upratovačky v MŠ a tým odľahčiť financovanie MŠ o plat upratovačky. Tento návrh 
zobrali zástupcovia obce Stebník na vedomie, ale nestotožnili sa s ním v plnom rozsahu. Poslanec 
OZ obce Stebník MVDr. Daniel Holova vystúpil s požiadavkou o pomoc pri zaobstaraní drobného 
materiálu, pomôcok a drobných prác na oprave budovy MŠ. Poslankyňa OZ obce Stebnícka Huta 
Zuzana Ivančáková na to reagovala, že súhlasí, ale to nebude postačovať na vykrytie sumy 
potrebnej na dofinancovanie chodu MŠ. Do rokovania sa zapojil Ing. Václav Džavan – hlavný 
kontrolór obce Stebník s názorom, aby sa snaha prítomných uberala k dofinancovaniu 
prebiehajúceho školského roka 2014/2015 a ďalší školský rok, prípadné uzavretie MŠ zohľadniť 
podľa počtu navštevujúcich detí. Starosta obce Stebník požiadal OZ obce Stebnícka Huta 
o prerokovanie a zaujatie stanoviska s ktorým oboznámi OZ obce Stebník, zároveň poďakoval za 
stretnutie OZ oboch obcí. Starosta obce Stebnícka Huta informoval prítomných s prerokovaním 
vyššie uvedených požiadaviek na najbližšom riadnom zasadnutí OZ obce Stebnícka Huta. 
 

11. Diskusia  
 
Rokovanie OZ pokračovalo diskusiou už bez prítomnosti členov OZ obce Stebník. Starosta 
informoval prítomných so zámerom spoločnosti VSD, a.s. výmeny stĺpov el. vedenia v časti Hutisko. 
Taktiež vyzval o stretnutie v spomínanej miestnej časti po skončení rokovania OZ z dôvodu 
racionálnejšieho rozmiestnenia lámp verejného osvetlenia v tejto časti obce. Keďže už neboli 
žiadne pripomienky bola diskusia uzatvorená.  
 

12. Návrh na uznesenie 
 
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančakovú, aby predložila návrh na uznesenie. 
Zapisovateľka predložila návrh na  uznesenie. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať. 
Uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
OZ schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného dňa 
13.02.2015 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

13. Záver 
 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba starosta 
obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
V  Stebníckej Hute dňa 13.02.2015 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 



 
 
Zapísala: Zuzana Ivančaková  ……………………………… 
 
 
Overil:  Peter Karašinský  ……………………………… 
 
  František Šiba   …………………………… 
 
 

 
 


