
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Stebnícka Huta, 
konaného dňa 16.12.2015 

 

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 16.12.2015 /streda/ 

o 18.00  hodine zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.  

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 a hlasovanie o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

odpady a drobné stavebné odpady 

6. Predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

7. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

8. Prerokovanie a hlasovanie o strategickom dokumente „Program rozvoja obce 

Stebnícka Huta na roky 2015 – 2022 

9. Návrh a prerokovanie schválenia osoby na výkon základnej finančnej kontroly, 

administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste 

10. Prerokovanie potreby a rozsahu poistenia obecného vodovodu 

11. Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2015 

12. Určenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2016 

13. Prerokovanie výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

14. Diskusia  

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver                                           

                     

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 



1. Otvorenie  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stebnícka Huta otvoril a viedol starosta obce  Mgr. 

Gabriel Šiba, ktorý privítal prítomných. Zistil, že riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

sa zúčastňujú traja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. 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 zapisovateľku navrhol poslankyňu Zuzanu Ivančákovú. Za overovateľov 
zápisnice navrhol poslancov Jozefa Grobára a Františka Šibu. 
Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Poslanci OcZ návrh schválili.  

 

OcZ schvaľuje:    

Zapisovateľka: Zuzana Ivančaková   Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržal sa 1 

 

Overovateľ zápisnice: Jozef Grobár   Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržal sa 1 

 

Overovateľ zápisnice: František Šiba   Hlasovanie :  za 2, proti 0, zdržal sa 1 

 

 

3. 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 
 

4. Kontrola uznesení 

Starosta obce predniesol správu o plnení uznesení. Po krátkej diskusii zobralo OcZ správu na 

vedomie. 

 

OcZ berie na vedomie správu o plnení uznesení. 

 

5. Prerokovanie a hlasovanie o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce predložil na rokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016. Starosta oboznámil poslancov OcZ so 

sadzbami miestnych daní a miestneho poplatku, spôsobe výberu a o lehotách na podanie 



a výber daní a poplatku. K danému návrhu VZN nebol podaný žiaden návrh resp. doplnenie. 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený návrh schválili. 

OcZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2016 č. 03/2015, ruší sa VZN č. 01/2014. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 

6. Predloženie Stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

Rokovanie OcZ pokračovalo predložením Stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2016. S obsahom stanoviska HK boli oboznámení prítomní.  
 
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. 
 

7. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

V ďalšom bode starosta obce oboznámil prítomných s návrhom viacročného rozpočtu obce 

na roky 2017 – 2018 a návrhom rozpočtu obce na rok 2016. Nakoľko nebol podaný žiaden 

návrh resp. doplnenie navrhnutého rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2016, starosta dal 

o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený návrh jednohlasne schválili. 

OcZ schvaľuje viacročný rozpočet obce na roky 2017 – 2018 a rozpočet obce Stebnícka Huta 

na rok 2016.  

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

8. Prerokovanie a hlasovanie o strategickom dokumente „Program rozvoja obce 

Stebnícka Huta na roky 2015 – 2022“ 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním strategického dokumentu „Program rozvoja obce 
Stebnícka Huta na roky 2015 – 2022“. Starosta oboznámil prítomných s finálnou podobou 
tohto dokumentu. Po diskusii k tomuto bodu programu vyzval prítomných na predloženie 
návrhov a námietok. Nakoľko neboli prednesené žiadne návrhy a námietky dal starosta obce 
o tomto strategickom dokumente hlasovať.  
 
OcZ schvaľuje strategický dokument „Program rozvoja obce Stebnícka Huta na roky 2015 – 

2022“. 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

9. Návrh a prerokovanie schválenia osoby na výkon základnej finančnej kontroly, 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste 

 
Ďalším bodom rokovania OcZ bola potreba určenia osoby na výkon základnej finančnej 
kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Starosta 
oboznámil prítomných, že táto povinnosť vzniká obci na základe § 7 ods. 2 zákona                   
č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ďalej starosta oboznámil prítomných s činnosťou osoby určenej na výkon vyššie uvedenej 
kontroly. Z diskusie k tomuto bodu vzišiel návrh poveriť touto kontrolou Zuzanu Ivančákovú, 
zástupkyňu starostu obce. Menovaná tento návrh prijala. Starosta dal o návrhu poverenia 



Zuzany Ivančákovej výkonom základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej 
kontroly a finančnej kontroly na mieste hlasovať. 
 
OcZ v súlade s § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a na základe § 7 ods. 2 a § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje Zuzanu Ivančákovú na výkon základnej  
finančnej kontroly každej finančnej operácie  a finančnej kontroly na mieste  podľa 
základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce (v zmysle smernice vydanej 
starostom obce ). 
 
Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1 

 

10. Prerokovanie potreby a rozsahu poistenia obecného vodovodu 

Starosta obce predložil na rokovanie ponuku poistenia diela Stebnicka Huta – vodovod od 

spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. .  Po diskusii k tomuto bodu zaujalo OcZ stanovisko: 

OcZ žiada starostu o získanie viacerých cenových ponúk na poistenie diela Stebnícka Huta – 

vodovod v rozsahu „vandalizmus“. 

 

OcZ berie na vedomie možnosť poistenia diela Stebnícka Huta – vodovod. 

 

11. Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2015 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2015. 

V diskusii sa prítomní zhodli na poskytnutí odmeny hlavnej kontrolórke obce pani Elene 

Gregovej vo výške 50,- Eur. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci OcZ predložený 

návrh schválili. 

 

OcZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2015 vo výške 50,- Eur. 

 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 
12.  Určenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2016 

Starosta  obce predložil na rokovanie tému plánu zasadnutí OcZ v roku 2016. V diskusii 
k tomuto bodu vystúpil člen OcZ Jozef Grobár a navrhol termíny riadnych rokovaní OcZ raz 
štvrťročne vždy ku koncu štvrťroka. Prítomní tomuto návrhu vyjadrili podporu. Starosta dal 
o tomto návrhu hlasovať. 
 
OcZ schvaľuje Plán zasadnutí OcZ v roku 2016. 
 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 
 

12. Prerokovanie výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 
V ďalšom bode predložil starosta obce na rokovanie OcZ možnosť získania dotácie zo 

štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. 

Starosta členov OcZ oboznámil s 20% spoluúčasťou obce pri financovaní projektu. Po diskusii 



k tomuto bodu sa prítomný zhodli na podaní žiadosti o dotáciu, ktorej predmetom bude 

rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci. Starosta dal o tomto bode 

rokovania hlasovať. 

OcZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v 
oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. 

 
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

 
13. Diskusia  

Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Ako prvý v diskusii vystúpil starosta obce 
s požiadavkou na nepracovné stretnutie členov OcZ, na ktoré bude prizvaná bývalá starostka 
obce Ľudmila Sosňáková, kde bude ocenená pamätnou plaketou. Starosta požiadal člena OcZ 
a zároveň predsedu PS Lazy pána Jozefa Grobára o preverenie úhrady dani z nehnuteľností 
za pozemkové spoločenstvo v roku 2015. Zuzana Ivančáková sa zapojila do diskusie 
príspevkom o možnosti organizovania divadelného predstavenia divadelnou skupinou zo 
Zborova. Starosta v diskusii ešte poinformoval o stave zriadenia vecného bremena na 
pozemky v trase vodovodu. Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu 
ukončil. 
 

14. Návrh na uznesenie 

Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby predložila návrh na uznesenie. 

Zapisovateľka predložila návrh na  uznesenie. O návrhu na uznesenie dal starosta hlasovať. 

Uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 

OcZ schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného 

dňa 16.12.2015 

Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0 

15. Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba 
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu v roku 2015 vo funkcii členov 
OcZ, poprial prítomným pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 

 

V  Stebníckej Hute dňa 16.12.2015 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

Zapísala: Zuzana Ivančaková  ……………………………… 

 

Overil:  Jozef Grobár   ………………………………  

 

František Šiba   ……………………………… 


