
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 27.12.2018 

 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 27. decembra 2018 /štvrtok/ o 17.00 h za-
sadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke Obec-
ného 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. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute 
6. Prerokovanie zámeru odpredaja časti parcely CKN 267/2 
7. Prerokovanie podujatí na Silvester 2018 
8. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019 
9. Prerokovanie osoby určenej na kontrolu finančných dokladov 
10. Prerokovanie komisie na ochranu verejného záujmu 
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 
12. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 
13. Prerokovanie neuspokojivého stavu s kvalitou mobilného signálu v obci 
14. Rôzne 
15. Návrh na uznesenie 
16. 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 šty-
ria 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 ne-
skorších predpisov písomnou pozvánkou. Člen OcZ Ing. Jozef Zbreha sa z rokovania OcZ obce 
Stebnícka Huta ospravedlnil. 
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 Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice 
určil členov OcZ Dávida Mikula a Pavla Moravca. 
  

3. Schválenie programu zasadnutia  OcZ 
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Poslanci OcZ predlo-
žený program zasadnutia OcZ jednohlasne  schválili.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

  
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho 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. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute 
V tomto bode rokovania OcZ oboznámil starosta obce prítomných so žiadosťou ZO JDS 
v Stebníckej Hute o dotáciu na rok 2019. Prítomní v diskusii zhodnotili doterajšiu činnosť ZO 
JDS, využitie dotácie na rok 2018 a ich prínos pre obec. Zhodli sa na poskytnutí dotácie vo 
výške 300,- Eur na rok 2019. Po diskusii dal starosta o tejto žiadosti hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje poskytnutie dotácie pre ZO JDS v Stebníckej Hute na rok 
2019 vo výške 300,- Eur z rozpočtu obce. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

6. Prerokovanie zámeru odpredaja časti parcely CKN 267/2 
V tomto bode prítomní rokovali o žiadosti Ing. Vladimíra Klauzera o odpredaj časti parcely 
CKN 267/2 vo vlastníctve obce vo výmere 4 m2. Po diskusii sa prítomní zhodli na zámere 
odpredaja časti parcely CKN 267/2 vo vlastníctve obce vo výmere 4 m2.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zámer odpredaja časti parcely CKN 267/2  pri hranici 
s parcelou CKN 196 na základe kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Stebnícka Huta a Ing. 
Vladimírom Klauzerom, bydliskom: Mládežnícka 494/8, 040 15 Košice-Šaca. K časti parcely, 
ktorú má Obec Stebnícka Huta zámer odpredať nasledovne: 

a) obec Stebnícka Huta odpredá Ing. Vladimírovi Klauzerovi časť pozemku parcely regis-
tra „C“ s parc. č. 267/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², zapísanej na lis-



te vlastníctva č. 299 pre okres Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie 
Stebnícka Huta za sumu 2,45 Eur/ 1 m2, 

a zároveň, 
b) Ing. Vladimír Klauzer uhradí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Stebníckej 

Hute pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy sumu 2,45 Eur/ 1 m2 (celkom 9,80 Eur) 
a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe kúpnopredajnej zmluvy, ktorou sa odpredá časť po-
zemku vo vlastníctve obce Stebnícka Huta Ing. Vladimírovi Klauzerovi. Odpredaj sa na zákla-
de súhlasu oboch strán bude realizovať odplatne, t.j. 9,80 Eur za 4 m2. 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že odpredajom sa v danom mieste sa zlepší zimná 
údržba miestnej komunikácie, vyjasnia a upravia vlastnícke pomery užívaných nehnuteľností. 

Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 
proti 0,  

  zdržal sa 0. 

7. Prerokovanie podujatí na Silvester 2018 
Prítomní v tomto bode rokovania diskutovali o organizovaní podujatí v termíne Silvester 
2018. Zhodli sa na organizovaní Silvestrovskej tomboly s harmonogramom: 

 predaj tombolových lístkov v miestnom pohostinstve v sume 0,50 €/ 1 lístok, 
 ceny do tomboly sa zakúpia z peňažných prostriedkov vyzbieraných za predaj tombo-

lových lístkov a príspevkov sponzorov, 
 žrebovanie tomboly bude 31. decembra 2018 o 22.00 h pri miestnom pohostinstve.  

Po diskusii dal starosta o tomto podujatí hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie Silvestrovskej tomboly s harmonogramom: 

 predaj tombolových lístkov v miestnom pohostinstve v sume 0,50 €/ 1 lístok, 

 ceny do tomboly sa zakúpia z peňažných prostriedkov vyzbieraných za predaj tombo-
lových lístkov a príspevkov sponzorov, 

 žrebovanie tomboly bude 31. decembra 2018 o 22.00 h pri miestnom pohostinstve. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
  zdržal sa 0. 
Ďalej prítomní diskutovali o organizovaní Novoročného ohňostroja. Zhodli sa na harmono-
grame:  - ohňostroj sa zakúpi zo zbierky, ktorá prebieha v pohostinstve  

(zodpovedný Mgr. Gabriel Šiba), 
  - pripraví sa obecný punč v objeme 20 l (zodpovedná A. Lorencová), 

- punč sa bude podávať zdarma 1. januára 2019 od 00.15 h a ohňostroj bude 
odpálený o 00.30 h pri budove bývalej ZŠ. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie podujatia Novoročný ohňostroj 
s harmonogramom:  - ohňostroj sa zakúpi zo zbierky, ktorá prebieha v pohostinstve  

(zodpovedný Mgr. Gabriel Šiba), 
   - pripraví sa obecný punč v objeme 20 l (zodpovedná A. Lorencová), 

- punč sa bude podávať zdarma 1. januára 2019 od 00.15 h a ohňostroj 
bude odpálený o 00.30 h pri budove bývalej ZŠ. 

Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 
proti 0,  

  zdržal sa 0. 
 
 



8. Plán kultúrnych podujatí na rok 2019 
Ďalším bodom rokovania bolo prerokovania plánu podujatí pre občanov obce v roku 2019. 
Prítomní diskutovali a zhodli sa na pláne podujatí: 

1. Sánkovačka (17. február 2019) 
2. Obecné zabíjačkové hody (23. február 2019) 
3. Posedenie pri príležitosti dňa matiek a otcov 
4. Jánska vatra    
5. Športový deň pre deti 
6. Posedenie pre seniorov 
7. Mikuláš 2019 
8. Silvestrovská tombola 
9. Novoročný ohňostroj 

O tomto pláne podujatí na rok 2019 dal starosta hlasovať.  
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje plán podujatí pre občanov obce na rok 2019:  

1. Sánkovačka (17. február 2019) 
2. Obecné zabíjačkové hody (23. február 2019) 
3. Posedenie pri príležitosti dňa matiek a otcov 
4. Jánska vatra    
5. Športový deň pre deti 
6. Posedenie pre seniorov 
7. Mikuláš 2019 
8. Silvestrovská tombola 
9. Novoročný ohňostroj 

Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 
proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

9. Prerokovanie osoby určenej na kontrolu finančných dokladov 
V tomto bode starosta obce informoval, že je potrebné určiť osobu na kontrolu finančných 
dokladov. Po diskusii prítomní navrhli člena OcZ Pavla Moravca ako osobu na kontrolu 
finančných dokladov. Člen OcZ Pavol Moravec svoju nomináciu prijal. Starosta dal o osobe na 
kontrolu finančných dokladov hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Pavla Moravca ako osobu na kontrolu finančných dokla-
dov.  
Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula), 

proti 0,  
zdržal sa 1 (P. Moravec). 

10. Prerokovanie komisie na ochranu verejného záujmu 
V ďalšom bode prítomný prerokovali zloženie komisie na ochranu verejného záujmu. 
Prítomní navrhli za predsedníčku tejto komisie členku OcZ Annu Lorencovú a za členov tejto 
komisie členov OcZ Dávida Mikulu a Radoslava Hnatka. Menovaní svoju nomináciu prijali. 
Starosta dal o zložení komisie na ochranu verejného záujmu hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Annu Lorencovú za predsedníčku komisie na ochranu 
verejného záujmu. 
Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržala sa 1 (A. Lorencová). 



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Dávida Mikulu za člena komisie na ochranu verejného 
záujmu. 
Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 1 (D. Mikula). 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Radoslava Hnatka za člena komisie na ochranu verejného 
záujmu. 
Hlasovanie :  za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 1 (R. Hnatko). 

 
11. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

V tomto bode rokovania prítomní rokovali o návrhu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 
2019. Starosta obce predniesol Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. Po diskusii k tomuto bodu prítomný prijali návrh 
rozpočtu obce na rok 2019. 
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh rozpočtu obce Stebnícka Huta na roky 2020 a 2021. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 
12. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2019 
Rokovanie pokračovalo prerokovaním návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2019. Starosta obce predniesol prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta hlasovať 
o tomto návrhu. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2019. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta poveruje hlavnú kontrolórku obce Stebnícka Huta výkonom kontrol 
podľa plánu kontrolnej činnosti. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

13. Prerokovanie neuspokojivého stavu s kvalitou mobilného signálu v obci 
Rokovanie OcZ obce Stebnícka Huta sa dotklo aj otázky riešenia neuspokojivého stavu 
s kvalitou mobilného signálu v obci. Prítomní o tejto otázke diskutovali a z diskusie vyplynula 
požiadavka na zaslanie žiadosti o stanovisko všetkých mobilných operátorov. 



OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce Stebnícka Huta o zaslanie žiadosti mobilným 
operátorom (Orange, O2, Slovak Telekom) o stanovisko k nedostatočnému pokrytiu 
mobilným signálom v obci Stebnícka Huta. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

14. Rôzne 
V tomto bode starosta otvoril diskusiu. Ako prvý sa do zapojil člen OcZ D. Mikula s témou 
organizovania stolnotenisového turnaja v priestoroch bývalej ZŠ pod záštitou DHZ Stebnícka 
Huta. Požiadal o bezodplatné poskytnutie priestorov a energií na organizovanie vyššie 
uvedeného podujatia. Prítomní o tomto podnete diskutovali a starosta dal o poskytnutí 
priestorov hlasovať. 
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje bezodplatné poskytnutie priestorov bývalej ZŠ vrátane 
energií na organizovanie stolnotenisového turnaja v termíne 29. decembra 2018 pod 
záštitou DHZ Stebnícka Huta. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

Prítomní ďalej diskutovali o zimnej údržbe miestnych komunikácií, o zbierke na novoročný 
ohňostroj v miestnom pohostinstve, o využívaní a rekonštrukcii priestorov sály KD. Po ukon-
čení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 
15. 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 27. decembra 2018. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 
16. 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 27. decembra 2018 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
Zapísal: Radoslav Hnatko  ……………………………… 
 
Overil:  Dávid Mikula   ……………………………… 
 

Pavol Moravec  …………………………….. 


