
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 17.05.2018 

 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 17. máj 2018 /štvrtok/ o 17.00 h 

zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke 

Obecného úradu /ďalej len „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. Predloženie dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2017 

6. Predloženie dokumentu: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok 

2017 

7. Predloženie dokumentu: Správy z finančnej kontroly na mieste za I. štvrťrok 2018 

8. Predloženie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

druhý polrok 2018 

9. Prerokovanie organizovania obecného podujatia „Deň matiek“ 

10. Prerokovanie postupu obce po vytýčení parcely číslo C-KN 267/2 (miestna 

komunikácia) 

11. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 
12. Informácia starostu obce o projektových výzvach 

13. Informácia starostu obce o využití dotácie z prostriedkov DPO SR 

14. Prerokovanie využitia oceľových stĺpov po rekonštrukcii verejného rozhlasu 

15. Rôzne 

16. Návrh na uznesenie 

17. 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 
piati 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 Zb. v znení 
neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Informoval prítomných, že p. Elena Gregová sa 
z účasti na rokovaní OcZ ospravedlnila z rodinných dôvodov. 
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 zapisovateľa určil člena OcZ Martina Moravca. Za overovateľov zápisnice 

určil členov OcZ Františka Šibu a Ing. Jozefa Zbrehu. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 

Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Keďže nebol podaný 

žiaden návrh na zmenu resp. doplnenie navrhnutého programu, starosta dal o doplnenom 

programe zasadnutia OcZ hlasovať. Poslanci OcZ predložený program zasadnutia OcZ 

jednohlasne  schválili. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje  program rokovania.  
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania 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. Predloženie dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2017  

Starosta obce predniesol návrh dokumentu: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2017 

a oboznámil prítomných so Stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za 

rok 2017. V tomto stanovisku odporúča hlavná kontrolórka OcZ schválenie celoročného 

hospodárenia bez výhrad. Po diskusii, ktorá sa dotkla aj tvorby rezervného fondu dal starosta 

o tvorbe rezervného fondu a o dokumente hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu za rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dokument: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 2017 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.  
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 1.227,- Eur. 

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 



 

6. Predloženie dokumentu: Individuálna výročná správa obce Stebnícka Huta za rok 

2017 

Starosta obce predložil na rokovanie dokument: Individuálna výročná správa obce Stebnícka 
Huta za rok 2017. Po diskusii k tomuto bodu zobralo obecné zastupiteľstvo tento dokument 
na vedomie.  
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Individuálna výročná správa obce 
Stebnícka Huta za rok 2017. 
 

7. Predloženie dokumentu: Správy z finančnej kontroly na mieste za I. štvrťrok 2018 

Rokovanie OcZ pokračovalo predložením dokumentu: Správa z finančnej kontroly na mieste 
za prvý štvrťrok 2018. Po oboznámení sa prítomných s dokumentom a diskusii zobralo OcZ 
tento dokument na vedomie.  
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly na mieste 

za prvý štvrťrok 2018. 

 

8. Predloženie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

druhý polrok 2018 
V ďalšom bode bolo na programe prerokovanie dokumentu: Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. Prítomní po oboznámení sa s dokumentom 
diskutovali. Následne dal starosta o tomto dokumente hlasovať.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2018.  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0   
OcZ obce Stebnícka Huta poveruje hlavnú kontrolórku obce Stebnícka Huta p. Elenu Gregovú 

výkonom kontroly. 

 

9. Prerokovanie organizovania obecného podujatia „Deň matiek“  

Starosta obce oboznámil prítomných s prípravami na organizovanie podujatia pri príležitosti 

Dňa matiek. Starosta požiadal prítomných, aby sa zúčastnili a boli nápomocní pri 

organizovaní tohto podujatia. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce so stavom príprav na 

podujatie „Deň matiek“. 

 

10. Prerokovanie postupu obce po vytýčení parcely číslo C-KN 267/2 (miestna 

komunikácia) 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním postupu obce po vytýčení parcely číslo C-KN 

267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka Huta. Po diskusii sa prítomní zhodli na tomto postupe: 

a) pri objekte vo vlastníctve p. Klauzera nariadiť odstránenie živého plota, ktorý 

zasahuje do miestnej komunikácie a bráni vo výhľade. Ďalej navrhnúť zámenu časti 

parcely C-KN 195 vo vlastníctve p. Klauzera za časť parcely C-KN 267/2 vo vlastníctve 

obce Stebnícka Huta so zámerom rozšírenia miestnej komunikácie v danom úseku.  

b) pri objekte sup. č. 52 vo vlastníctve p. Gargaloviča upovedomiť vlastníka, aby pred 

oplotením (ktoré je umiestnené na parcele C-KN 267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka 



Huta) pri miestnej komunikácii nevysádzal žiadne rastliny, kríky a stromy 

a rešpektoval hranicu parciel C-KN 185 a C-KN 267/2. Do budúcna v prípade 

rekonštrukcie oplotenia umiestniť oplotenie na hranicu parciel a ohlásiť to miestne 

príslušnému stavebnému úradu. 

c) pri objekte vo vlastníctve p. Stettler, rod. Marcinčinovej nariadiť odstránenie živého 

plota a na mieste určiť (navrhnúť) zámenu časť parcely C-KN 197/1 vo vlastníctve p. 

Stettler, rod. Marcinčinovej za časť parcely C-KN 267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka 

Huta so zámerom rozšírenia miestnej komunikácie a odstrániť nelegálnu časť plota na 

obecnom pozemku. 

d) v prípade súhlasu p. Klauzera (vlastníka parcely C-KN 195) so zámenou opísanou 

v bode a) posúdiť stav a prípadne osloviť p. Sovičovú (vlastníčku parcely C-KN 190) 

s možnosťou zámeny/odkúpenia časti spomenutej parcely. 

Po diskusii k tomuto bodu dal starosta hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje postup obce po vytýčení parcely číslo C-KN 267/2 vo 

vlastníctve obce Stebnícka Huta: 

a) pri objekte vo vlastníctve p. Klauzera nariadiť odstránenie živého plota, ktorý 

zasahuje do miestnej komunikácie a bráni vo výhľade. Ďalej navrhnúť zámenu časti 

parcely C-KN 195 vo vlastníctve p. Klauzera za časť parcely C-KN 267/2 vo vlastníctve 

obce Stebnícka Huta so zámerom rozšírenia miestnej komunikácie v danom úseku.  

b) pri objekte sup. č. 52 vo vlastníctve p. Gargaloviča upovedomiť vlastníka, aby pred 

oplotením (ktoré je umiestnené na parcele C-KN 267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka 

Huta) pri miestnej komunikácii nevysádzal žiadne rastliny, kríky a stromy 

a rešpektoval hranicu parciel C-KN 185 a C-KN 267/2. Do budúcna v prípade 

rekonštrukcie oplotenia umiestniť oplotenie na hranicu parciel a ohlásiť to miestne 

príslušnému stavebnému úradu. 

c) pri objekte p. Stettler, rod. Marcinčinovej nariadiť odstránenie živého plota a na 

mieste určiť (navrhnúť) zámenu časť parcely C-KN 197/1 vo vlastníctve p. p. Stettler, 

rod. Marcinčinovej za časť parcely C-KN 267/2 vo vlastníctve obce Stebnícka Huta so 

zámerom rozšírenia miestnej komunikácie a odstrániť nelegálnu časť plota na 

obecnom pozemku. 

d) v prípade súhlasu p. Klauzera (vlastníka parcely C-KN 195) so zámenou opísanou 

v bode a) posúdiť stav a prípadne osloviť p. Sovičovú (vlastníčku parcely C-KN 190) 

s možnosťou zámeny/odkúpenia časti spomenutej parcely. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

11. Prerokovanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

Ďalším bodom rokovania bola inventarizácia majetku obce k 31.12.2017. Starosta obce 

predniesol Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka Huta a Návrh na vyradenie z majetku. 

Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ na vedomie Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka 

Huta. O návrhu na vyradenie dal starosta hlasovať.  

OcZ berie na vedomie Inventúrny súpis majetku obce Stebnícka Huta k 31.12.2017.  



OcZ schvaľuje Návrh na vyradenie z majetku obce Stebnícka Huta a likvidáciu odovzdaním 

zberovej spoločnosti podľa druhu.  

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 
 

12. Informácia starostu obce o projektových výzvach 

V tejto časti rokovania OcZ oboznámil starosta obce prítomných s podanými žiadosťami 

o dotáciu a o výzvach na podanie žiadosti. Informoval o podaní žiadosti o dotáciu na 

zakúpenie automobilu na elektrický pohon a žiadosti o dotáciu na modernizáciu vybavenia 

kultúrneho domu zo zdrojov PSK. Ďalej informoval o poskytnutí dotácie pre obec zo zdrojov 

Programu obnovy dediny urečenej na revitalizáciu verejného priestranstva. Taktiež 

informoval o nevyhodnotení žiadosti o dotáciu na rozšírenie vodovodu a modernizáciu 

kultúrneho domu. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o podaných žiadostiach 

o dotácie. 

 

13. Informácia starostu obce o využití dotácie z prostriedkov DPO SR  

Ďalšou témou rokovania OcZ bola informácia starostu obce o využití dotácie z prostriedkov 

DPO SR. Starosta informoval, že po stretnutí s členmi DHZ bol zostavený súpis výzbroje 

a výstroje, ktorú je potrebné doplniť do inventára hasičskej zbrojnice. Tento súpis tvorí 

prílohu zápisnice. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o využití dotácie z 

prostriedkov DPO SR 

 

14. Prerokovanie využitia oceľových stĺpov po rekonštrukcii verejného rozhlasu 

Starosta obce informoval prítomných o zdemontovaní a uskladnení 32 kusov oceľových 

stĺpov po rekonštrukcii verejného rozhlasu. Ďalej informoval prítomných, že bol oslovený 

troma záujemcami o tieto stĺpy. Prítomní diskutovali o využití oceľových stĺpov. V diskusii sa 

prítomní zhodli, že oceľové stĺpy budú využité na účely vybudovania verejného osvetlenia 

v miestnej časti Hutisko – chatová osada a vybudovanie rámp na vjazdoch do lesného 

terénu. Z tohto dôvodu tieto oceľové stĺpy nie sú na predaj. 

OcZ obce Stebnícka Huta neschvaľuje odpredaj oceľových stĺpov. 

Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa 0 

 

 

 

15. Rôzne 

V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali o vedení obecnej kroniky, 

o organizovaní športového dňa pre rodiny v termíne 24. júna 2018, o vybudovaní dvojhrobky 

na miestnom cintoríne a o prevoze požiarnej striekačky PS8 zo servisného strediska bez 

opravy. 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta diskusiu ukončil. 

 



 

 

19. Návrh na uznesenie 

Starosta obce požiadal zapisovateľa Martina Moravca, aby prečítal návrh na uznesenie. 

Zapisovateľ prečítal 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 obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Stebnícka Huta, konaného dňa 17. mája 2018. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 

20. Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Mgr. Gabriel Šiba 
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ a 
zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 

 

V  Stebníckej Hute, dňa 17. mája 2018 

 

 

 Mgr. Gabriel Šiba 

 starosta obce 

 

Zapísal: Martin Moravec  ……………………………… 

 

Overil:  František Šiba   ………………………………  

 

Ing. Jozef Zbreha  ……………………………… 
 

 


