ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta,
konaného dňa 13.05.2016
POZVÁNKA
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 13.05.2016 /piatok/
o 18.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke OcÚ.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Prerokovanie žiadosti p. Dudinského
6. Prerokovanie žiadosti p. Winterovej
7. Prerokovanie inštalácia nových dverí v suteréne budovy OcÚ
8. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 5/20016
9. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 6/20016
10. Informácia starostu o vzdaní sa odmien členky OcZ a zástupkyne starostu Zuzany
Ivančákovej
11. Predloženie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce a hlavnej kontrolórky obce
12. Prerokovanie dokumentu: Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce
Stebnícka Huta za rok 2015 a predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu za rok 2015
13. Prerokovanie dokumentu: Individuálna výročná správa Obce Stebnícka Huta za rok
2015
14. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Stebnícka Huta č. 1/ 2016
15. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ obce
16. Prerokovanie rekonštrukcie základovej pätky hlavného kríža na miestnom cintoríne
17. Prerokovanie úpravy vjazdu na miestny cintorín /parkovacia zábrana/
18. Informácia o prácach a plnení plánu práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku
obce
19. Informácia starostu o stave modernizácie verejného osvetlenia /ponuka od VSD/
20. Prerokovanie úpravy spôsobu a harmonogramu zberu odpadu na rok 2017
21. Prerokovanie zverejňovania oznamov formou SMS-správ
22. Prerokovanie údržby priekopy spevnením pri rodinnom dome č. 32
23. Diskusia
24. Návrh na uznesenie
25. 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
traja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Taktiež
oboznámil prítomných, že člen OcZ Martin Moravec sa ospravedlnil a na rokovanie OcZ sa
dostaví s meškaním. Starosta uviedol, že rokovanie OcZ 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 rokovaní obecného zastupiteľstva 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, zdržala sa 1

Overovateľ zápisnice: Jozef Grobár
Overovateľ zápisnice: František Šiba

Hlasovanie : za 2, proti 0, zdržal sa 1
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 žiadosti p. Dudinského
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti p. Dudinského. Na prerokovaní tejto
žiadosti sa osobne zúčastnili p. Dudinský spolu s p. Marcinčinom a p. Jurčišinovou, ktorí svoju
účasť na rokovaní OcZ potvrdili podpisom do prezenčnej listiny. Starosta obce prednieslo
predmetnú žiadosť. Listom zo dňa 10. marca 2016 p. Dudinský žiada o sprístupnenie cesty
cez pozemok v k.ú. Stebnícka Huta vo vlastníctve obce Stebnícka Huta. V žiadosti však
neuvádza, cez ktorý pozemok žiada sprístupnenie. Predpoklad je, že ide o pozemok zapísaný
na liste vlastníctva číslo 299 C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta v bezpodielovom vlastníctve
obce Stebnícka Huta. Pán Dudinský v liste uvádza že, dôvodom žiadosti je sprístupnenie

cesty k pozemku, v k.ú. Stebnícka Huta, zapísanému na liste vlastníctva číslo 553 C-KN 333/5
v k.ú.
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Huta,
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Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že predmetný pozemok C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka
Huta na liste vlastníctva číslo 553 nie je zapísaný. Ďalším skúmaním bolo zistené, že
predmetný pozemok C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka Huta je vedený na liste vlastníctva číslo
822.
Následne p. Dudinský svoju žiadosť predniesol opäť a doplnili ju o zriadenie vecného
bremena (právo prechodu) na pozemku C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta zapísanom na liste
vlastníctva číslo 299 ako pozemku, cez ktorý, podľa neho, vedie prístupová cesta k jeho
pozemku C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka Huta. Taktiež prítomným oznámil, že na predmetnom
pozemku plánujete umiestniť chatku – jurtu.
OcZ prednesenú žiadosť prerokovalo a prijalo stanovisko:
„Obec Stebnícka Huta neschvaľuje zaťaženie pozemku C-KN 160 a pozemku C-KN 159 v k.ú.
Stebnícka Huta vecným bremenom (právo prechodu) a teda nevyhovuje žiadosti p. Vladimíra
Dudinského zo dňa 10. marca 2016 o sprístupnenie cesty na pozemok C-KN 333/5 v k.ú.
Stebnícka Huta cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta. Týmto stanoviskom Obecné
zastupiteľstvo obce Stebnícka Huta potvrdilo stanovisko Obecného zastupiteľstva obce
Stebnícka Huta zo dňa 21. augusta 2011.“
Svoje stanovisko OcZ odôvodilo tým, že cez pozemok C-KN 160 v k.ú. Stebnícka Huta
nevedie prístupová cesta k pozemku C-KN 333/5 v k.ú. Stebnícka Huta. Pozemok C-KN 160
a pozemok C-KN 159 v k.ú. Stebnícka Huta využívajú občania iba na peší prechod do lesného
terénu (hubári, turisti, a pod.). Ďalším dôvodom zamietnutia predmetnej žiadosti je snaha
vedenia obce Stebnícka Huta realizovať projektový zámer na pozemkoch C-KN 160 a C-KN
159 v k.ú. Stebnícka Huta. Zaťažením týchto pozemkov vecným bremenom by bolo sťažené
žiadanie o finančnú podporu z fondov Európskej únie na realizáciu zámerov obce.
OcZ odporúča hľadať iné riešenie prístupovej cesty k pozemku C-KN 333/5 v k.ú.
Stebnícka Huta mimo pozemkov C-KN 160 a C-KN 159 v k.ú. Stebnícka Huta, tak ako to bolo
načrtnuté na spoločnom stretnutí dňa 13. mája 2016.
Po prerokovaní tohto bodu rokovania p. Dudinský, p. Marcinčin a p. Jurčišinová
rokovanie OcZ opustili.
OcZ neschvaľuje žiadosť p. Dudinského o sprístupnenie cesty cez pozemok C-KN 160 v k.ú.
Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 0, proti 3, zdržal sa 0
6. Prerokovanie žiadosti p. Winterovej
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním žiadosti p. Winterovej. Starosta obce prednieslo
predmetnú žiadosť. Listom zo dňa 04. apríla 2016 žiada p. Winterová o zriadenie pouličného
osvetlenia na osvetlenie prístupovej cesty a prístupového miesta k rodinnému domu č. 116,
ktorého je podielovou vlastníčkou.
Po diskusii k tomuto bodu prijalo OcZ nasledujúce stanovisko:

„Obec Stebnícka Huta schvaľuje zriadenie bodu pouličného osvetlenia na prístupovej ceste
k rodinnému domu č. 116. Zriadenie bodu pouličného osvetlenia v uvedenom mieste bude
realizované preložením lampy verejného osvetlenia z bodu pred domom č. 38.“
Následne dal starosta o stanovisku k žiadosti p. Winterovej hlasovať.
OcZ schvaľuje zriadenie bodu pouličného osvetlenia na prístupovej ceste k rodinnému domu
č. 116.
Hlasovanie : za 3, proti 0, zdržal sa 0
7. Prerokovanie inštalácie nových dverí v suteréne budovy OcÚ
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa potreby inštalácie nových
dverí v budove OcÚ /pivnica juh/. Dôvodom tejto potreby je nevyhovujúci technický stav
dverí a taktiež zabezpečenie majetku obce Stebnícka Huta nakoľko sa v uvedených
priestoroch uskladňujú pracovné nástroje a náradie pre pracovníkov obce. Nakoľko k tomuto
bodu neboli podané žiadne námietky dal starosta obce o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje inštaláciu plastových dverí v budove OcÚ /pivnica juh/.
Hlasovanie: za 3, proti, 0 zdržal sa 0

8. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 5/2016 o určení školských obvodov obce
Stebnícka Huta
Starosta obce predložil na rokovanie dokument: VZN obce Stebnícka Huta č. 5/2016 o určení
školských obvodov obce Stebnícka Huta. Po oboznámení sa prítomných s obsahom
dokumentu a diskusiou dal starosta o VZN č. 5/2016 hlasovať.
OcZ schvaľuje VZN obce Stebnícka Huta č. 5/2016 o určení školských obvodov obce
Stebnícka Huta.
Hlasovanie: za 3, proti, 0 zdržal sa 0
9. Prerokovanie VZN obce Stebnícka Huta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním VZN obce Stebnícka Huta č. 6/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta.
Po oboznámení sa prítomných s obsahom dokumentu a diskusiou dal starosta o VZN č.
6/2016 hlasovať.
OcZ schvaľuje VZN obce Stebnícka Huta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie: za 3, proti, 0 zdržal sa 0

10. Informácia starostu o vzdaní sa odmien členky OcZ a zástupkyne starostu Zuzany
Ivančákovej
Starosta obce informoval prítomných, že listom zo dňa 21. apríla 2016 sa členka OcZ
a zástupkyňa Zuzana Ivančáková vzdáva nároku na odmenu, ktorá jej bola schválená ako
zástupkyni starostu ako aj nároku na odmenu ako členky OcZ obce Stebnícka Huta.
OcZ berie na vedomie vzdanie sa Zuzany Ivančákovej nároku na odmenu ako členky OcZ
a zástupkyne starostu.
Od nasledujúceho bodu rokovania OcZ sa k rokovaniu pripojil člen OcZ Martin Moravec.
11. Predloženie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce a hlavnej kontrolórky obce
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo predloženie dokumentov oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce a hlavnej kontrolórky obce. Po oboznámení
sa s dokumentami zobralo OcZ oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce a hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
OcZ berie na vedomie dokument: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce.
OcZ berie na vedomie dokument: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov hlavnej kontrolórky obce.
12. Prerokovanie dokumentu: Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce
Stebnícka Huta za rok 2015 a predloženie stanoviska hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu za rok 2015
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním dokumentu: Záverečný účet a rozpočtové
hospodárenie Obce Stebnícka Huta za rok 2015. Starosta obce predniesol dokument
a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015. Po diskusii k tomuto
bodu dal starosta hlasovať.
OcZ berie na vedomie dokument: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Stebnícka Huta
k záverečnému účtu za rok 2015.
OcZ schvaľuje dokument: Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Stebnícka Huta za
rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
13. Prerokovanie dokumentu: Individuálna výročná správa Obce Stebnícka Huta za rok
2015
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie dokumentu Individuálna výročná správa
Obce Stebnícka Huta za rok 2015. Po oboznámení sa prítomných s obsahom dokumentu
a diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ dokument na vedomie.

OcZ berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa Obce Stebnícka Huta za rok
2015
14. Prerokovanie úpravy rozpočtu obce Stebnícka Huta č. 1/2016
Na rokovanie OcZ starosta obce predložil bod rokovania týkajúci sa potreby úpravy rozpočtu
obe Stebnícka Huta na rok 2016. Úpravu rozpočtu odôvodnil získaním príspevku z ÚPSVaR na
vytvorenie štyroch pracovných miest v období 02/2016 – 11/2016. Po diskusii k tomuto bodu
dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta č. 1/2016.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
15. Prerokovanie využitia dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Starosta obce požiadal člena OcZ a zároveň predsedu DHZ obce Martina Moravca, aby
predniesol účel využitia dotácie vo výške 700,- Eur pre DHZ obce. Ten navrhol, aby sa dotácia
z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany využila na údržbu techniky a doplnenie
ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZ obce. Po diskusii k tomuto bodu dal
starosta hlasovať o účele využitia dotácie pre DHZ obce.
OcZ schvaľuje využitie dotácie pre DHZ obce vo výške 700,- Eur z prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany na údržbu techniky a doplnenie ochranných pracovných prostriedkov pre
členov DHZ obce.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
16. Prerokovanie rekonštrukcie základovej pätky hlavného kríža na miestnom cintoríne
V ďalšom bode rokovania starosta obce predniesol informáciu o stave rekonštrukcie
základovej pätky hlavného kríža na miestnom cintoríne. Uviedol, že na podnet členky OcZ
a zástupkyne starostu obce Zuzany Ivančákovej rekonštrukcia nie je ukončená, pretože je
potrebné prerokovať druh dlažby na kryt základovej pätky hlavného kríža na miestnom
cintoríne. Starosta obce uviedol, že za najvhodnejšie riešenie považuje využitie zámkovej
dlažby, ktorou obec disponuje a ktorá je aj esteticky vhodná. Starosta ďalej podotkol, že obci
pri takomto riešení nevzniknú náklady na obstaranie iného krytu pätky hlavného kríža. Po
diskusii k tomuto bodu dal starosta obce o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje typ dlažby – zámková dlažba na kryt základovej pätky hlavného kríža na
miestnom cintoríne.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

17. Prerokovanie úpravy vjazdu na miestny cintorín
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním technickej úpravy vjazdu na miestny cintorín.
Starosta informoval, že obec ako správca miestneho cintorína má byť informovaná o činnosti
nájomníkov hrobových miest, ktorá sa týka stavebných úprav na hrobových miestach. To
však nájomníci nerešpektujú a neinformujú obec ako správcu miestneho cintorína o vjazde
motorových vozidiel do priestoru miestneho cintorína. Preto starosta obce navrhol
umiestnenie dvoch kusov sklopných zábran na miestach vjazdu na miestny cintorín. Po
diskusii dal starosta obce o tomto bode rokovania OcZ hlasovať.
OcZ schvaľuje umiestnenie dvoch sklopných zábran na miestach vjazdu na miestny cintorín.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
18. Informácia o prácach a plnení plánu práce v oblasti údržby a zveľaďovania majetku
obce
V ďalšom bode rokovania OcZ starosta obce informoval prítomných o ukončení
rekonštrukcie plota pri budove KD, o odstránení nebezpečných drevín pri budove KD a pri
rodinnom dome č. 30 a 77, o oprave zosadnutej dlažby na chodníku pri vstupe na miestny
cintorín v smere z parkoviska a taktiež o oprave osadenia vodárenských armatúr
nachádzajúcich sa v krajnici cesty. O stave rekonštrukcie základovej pätky hlavného kríža už
starosta informoval v bode rokovania č. 16. Po diskusii k tomuto bodu rokovania zobralo OcZ
informáciu starostu na vedomie.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu o prácach a plnení plánu práce v oblasti údržby
a zveľaďovania majetku obce.
19. Informácia starostu o stave modernizácie verejného osvetlenia
Starosta obce informoval prítomných o zapožičaní štyroch kusov lámp verejného osvetlenia
spoločnosťou LED solar, s.r.o. na skúšobnú dobu a taktiež o analýze tejto spoločnosti
o úspore prevádzkových nákladov pri rekonštrukcii verejného osvetlenia s prechodom na led
technológiu. Starosta obce ďalej informoval o ponuke spoločnosti VSD, a.s., ktorá ponúka
obciam kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia s prechodom na led technológiu bez
poplatku pod podmienkou mesačného paušálneho poplatku po dobu desiatich rokov.
OcZ berie na vedomie informáciu starostu o stave modernizácie verejného osvetlenia.
20. Prerokovanie úpravy spôsobu a harmonogramu zberu odpadu na rok 2017
Rokovanie OcZ pokračovalo úpravou spôsobu a harmonogramu separovaného zberu na rok
2017. Zberová spoločnosť FURA, s.r.o. informovala o možnosti podania návrhu na zmenu
spôsobu zberu odpadu na rok 2017. Po diskusii k tomuto bodu prijalo OcZ k tomuto bodu
nasledujúce stanovisko:
„OcZ obce Stebnícka Huta nemá výhrady k aktuálnemu systému a harmonogramu zberu
odpadu v obci.“
OcZ schvaľuje stanovisko k spôsobu a harmonogramu zberu odpadu na rok 2017.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

21. Prerokovanie zverejňovania oznamov formou SMS-správ
Starosta obce predniesol na rokovanie OcZ možnosť zasielania oznamov obce občanom
formou SMS-správ. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ schvaľuje zasielanie oznamov obce občanom formou SMS-správ na skúšobnú dobu.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
22. Prerokovanie údržby priekopy spevnením pri rodinnom dome č. 32
V ďalšom bode sa dostal na rad rokovania OcZ bod týkajúci sa údržby priekopy spevnením pri
rodinnom dome č. 32. O túto rekonštrukciu požiadal p. Moravec listom zo dňa 4. novembra
2015. Jeho žiadosťou sa zaoberalo OcZ na svojom rokovaní dňa 16. novembra 2015 so
záverom, že riešenie tejto žiadosti presúva na druhý štvrťrok 2016 z dôvodu priaznivejších
poveternostných pomerov. Po diskusii k tomuto bodu sa OcZ zhodlo na údržbe priekopy
spevnením vo forme poskytnutia materiálu, ktorým obec disponuje, t.j. betónové kocky
a taktiež dvomi pracovníkmi. Podmienkou realizácie údržby priekopy spevnením je osobná
účasť p. Moravca na prácach spojených s realizáciou tejto údržby.
OcZ schvaľuje údržbu priekopy spevnením pri rodinnom dome č. 32.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
23. Diskusia
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Starosta obce vystúpi v diskusii s informáciou, že pri
odstraňovaní nebezpečných drevín vznikli siahy dreva, ktoré sú uskladnené ako metrovica
vhodná ako palivové drevo. Preto požiadal prítomných aby navrhli cenu za akú bude možné
odpredať metrovicu prípadným záujemcom. Z diskusie vyplynula ako vhodná cena 30,Eur/priestorový meter metrovice. Starosta dal o tejto cene hlasovať.
OcZ schvaľuje cenu za odpredaj metrovice 30,- Eur/prm.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
V diskusii pokračoval starosta obce informáciou o podaní žiadosti o dotáciu na doplnenie
inventára kuchyne KD a o potrebe opravy oporného múru pri rodinnom dome č. 22. Starosta
ďalej informoval prítomných o svojej účasti ako delegáta na 27. Sneme ZMOS-u v dňoch 18.
– 19. mája 2016 v Bratislave. V diskusii ďalej vystúpila členka OcZ a zástupkyňa starostu obce
vo veci organizácie podujatia pri príležitosti dňa detí a ukončenia školského roka. Po
vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
24. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku Zuzanu Ivančákovú, aby predložila 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 hlasovať.
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

OcZ schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Stebnícka Huta, konaného
dňa 13.05.2016.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
25. 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 veľkonočných sviatkov a
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute dňa 13.05.2016

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísala:

Zuzana Ivančaková

………………………………

Overil:

Jozef Grobár

………………………………

František Šiba

………………………………

