ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 07.12.2018
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 07. decembra 2018 /piatok/ o 17.00 h ustanovujúce 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. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom OcZ
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OcZ
7. Schválenie programu zasadnutia OcZ
8. Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
9. Prerokovanie žiadosti Mgr. Gabriela Šibu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za
roky 2017 a 2018
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Na začiatku ustanovujúceho zasadnutia OcZ obce Stebnícka Huta zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Ustanovujúce zasadnutie OcZ obce Stebnícka Huta otvoril a viedol predseda miestnej volebnej komisie (ďalej len „MVK“) Patrik Hnatko, ktorý privítal prítomných.
Predseda MVK prítomných oboznámil s programom ustanovujúceho zasadnutia OcZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa predseda MVK určil Radoslava Hnatka a za overovateľov určil Pavla Moravca
a Annu Lorencovú.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Predseda MVK pokračoval a prítomných oboznámil s výsledkami volieb starostu obce
a poslancov OcZ. Prítomní zobrali na vedomie oznámenie výsledkov volieb starostu obce
a poslancov OcZ.
4. Odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom OcZ
Predseda MVK následne novozvolenému starostovi obce Mgr. Gabrielovi Šibovi
a novozvoleným poslancom Dávidovi Mikulovi, Pavlovi Moravcovi, Ing. Jozefovi Zbrehovi,
Radoslavovi Hnatkovi a Anne Lorencovej odovzdal osvedčenia o zvolení.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predseda MVK vyzval prítomných aby povstali a novozvoleného starostu obce Stebnícka Huta Mgr. Gabriela Šibu aby prečítal sľub starostu a tento sľub potvrdil svojím podpisom pod
znenie sľubu. Následne novozvolený starosta Mgr. Gabriel Šiba prečítal sľub a potvrdil ho
podpisom pod jeho znenie /v prílohe/. Nato predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi obce Stebnícka Huta obecné insígnie. Po zložení sľubu starostom obce predseda MVK
odovzdal vedenie schôdze novozvolenému starostovi obce Stebnícka Huta. V krátkom príhovore sa novozvolený starosta obce poďakoval predsedovi MVK a voličom za ich účasť na
voľbách, vyslovil plány a vízie na začínajúce funkčné obdobie. Od tejto chvíle zasadnutie viedol novozvolený starosta obce Mgr. Gabriel Šiba.
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OcZ
Starosta obce vyzval prítomných aby povstali a novozvoleného člena OcZ Dávida Mikulu aby
prečítal sľub poslanca OcZ. Po prečítaní novozvolený poslanec OcZ Dávid Mikula sľub potvrdil
podpisom pod jeho znenie. Následne aj Pavol Moravec, Ing. Jozef Zbreha, Radoslav Hnatko
a Anna Lorencová svojimi podpismi potvrdili sľub /v prílohe/. Po tomto akte starosta obce
poďakoval prítomným za zloženie sľubu a vyhlásil, že členovia OcZ obce Stebnícka Huta zložili
predpísaný sľub a ujali sa svojich funkcií. Starosta im poprial veľa zdaru vo výkone ich funkcií
a poďakoval prítomným členom predchádzajúceho zastupiteľstva.
7. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Prítomných starosta obce oboznámil s nasledujúcim programom rokovania. O tomto programe dal starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0

8. Prerokovanie žiadosti Mgr. Gabriela Šibu o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za
roky 2017 a 2018
V toto bode predložil Mgr. Gabriel Šiba svoju žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
za roky 2017 a 2018. Uviedol, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a zániku mandátu
podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce nemohol vyčerpať dovolenku a preto žiada o preplatenie jej nevyčerpanej časti. Po diskusii prítomný členovia OcZ schválili preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky na základe žiadosti
Mgr. Gabriela Šibu za rok 2017 v počte 16 dní a za rok 2018 v počte 23 dní celkom 39 dní vo
výške: 2 640.87 z dôvodu zániku mandátu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0
9. Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
Starosta obce oboznámil prítomných s potrebou určenia osoby – člena OcZ, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v prípade nečinnosti starostu obce a jeho zástupcu. Po diskusii starosta obce na vrhol za osobu, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OcZ Ing. Jozefa Zbrehu. Ing. Jozef Zbreha túto nomináciu prijal. O schválení osoby, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OcZ dal starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Ing. Jozefa Zbrehu ako osobu, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OcZ podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a
ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 1 (Ing. J. Zbreha)
10. Rôzne
Rokovanie OcZ pokračovalo diskusiou. Ako prvý sa do diskusie zapojil starosta obce
a informoval prítomných, že v tomto roku sa zastupiteľstvo stretne minimálne raz a to
z dôvodu potreby prerokovania návrhu rozpočtu, plánu práce na rok 2019 a prípravy podujatí Silvestrovská tombola a Novoročný ohňostroj. Ďalej sa do diskusie zapojila členka OcZ Anna Lorencová s témou slabého signálu pre mobilné telefóny v časti obce od pohostinstva
smerom po koniec obce. Ďalším diskutujúcim bol Pavol Moravec a Radoslav Hnatko s témou
prístrešku autobusovej zastávky pri miestnom pohostinstve. Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
11. Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľa Radoslava Hnatka, 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 uznesenia
hlasovať. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Stebnícka Huta, konaného dňa 7. decembra 2018.
Hlasovanie : za 5 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec, Ing. J. Zbreha),
proti 0,
zdržal sa 0.
12. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce Mgr.
Gabriel Šiba poďakoval prítomným za účasť a za ich prácu vo funkcii členov OcZ a zasadnutie
obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

V Stebníckej Hute, dňa 7. decembra 2018

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Anna Lorencová

………………………………

Pavol Moravec

………………………………

