
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 27.04.2019 

 

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. apríl 2019 /sobota/ o 18.00 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. Prerokovanie Správy z finančnej kontroly za IV. štvrťrok 2018 

6. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

7. Prerokovanie Dôvodovej správy ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 

2018 

8. Prerokovanie stanoviska k záverečnému účtu a návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2018 

9. Prerokovanie majetkových priznaní 

10. Prerokovanie cenovej ponuky na zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby v oblasti 

ochrany osobných údajov 

11. Prerokovanie dotácií a ich využitia 

12. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN o poskytovaní príspevku pri narodení 

dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ a pri kolaudácii novostavby rodinného 

domu. 

13. Prerokovanie zamestnania pracovníka na polovičný úväzok 

14. Prerokovanie likvidácie prívesného vozíka PS 12 

15. Prerokovanie zakúpenia obecného automobilu 

16. Prerokovanie organizovania obecných podujatí 

17. Rôzne 

18. Návrh na uznesenie 

19. 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 tra-
ja z piatich poslancov OcZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta uvie-
dol, že rokovanie OcZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č.369/1990 Zb. v znení neskor-
ších predpisov písomnou pozvánkou. 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia 
OcZ je podpísane a na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu.  
Členovia OcZ Dávid Mikula a Pavol Moravec sa z účasti ospravedlnili. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce za zapisovateľa určil člena OcZ Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice 
určil členov OcZ Annu Lorencovú a Ing. Jozefa Zbrehu. 
  

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 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

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 Správy z finančnej kontroly za IV. štvrťrok 2018 

OcZ prerokovalo Správu z finančnej kontroly za IV. štvrťrok 2018. Po diskusii zobralo OcZ túto 

správu na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Správu z finančnej kontroly za IV. štvrťrok 2018. 

 

6. Prerokovanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

OcZ v tomto bode prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2018. Po diskusii zobralo OcZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2018 na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za rok 2018. 

 

7. Prerokovanie Dôvodovej správy ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 

2018 

Ďalším bodom rokovanie OcZ bolo prerokovanie Dôvodovej správy ku kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2018. Po diskusii k tomuto dokumentu zobralo OcZ Dôvodovú 

správu ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Dôvodovú správu ku kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2018. 



8. Prerokovanie stanoviska k záverečnému účtu a návrhu Záverečného účtu obce za 

rok 2018 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu obce a následne prerokovaním samotného dokumentu. Po oboznámení sa 

prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Stebnícka Huta k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2018 zobralo OcZ na vedomie toto stanovisko.  

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Stebnícka Huta k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018. 

Následne prítomní diskutovali o návrhu dokumentu Záverečný účet obce za rok 2018 

a o výsledku hospodárenia. Po diskusii sa prítomní zhodli na tvorbe rezervného fontu a na 

podobe dokumentu Záverečný účet obce za rok 2018.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 8611,38 Eur. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

OcZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Stebnícka Huta za rok 2018 bez výhrad. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dokument: Záverečný účet obce Stebnícka Huta za rok 

2018. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

 

9. Prerokovanie majetkových priznaní 

V ďalšom bode prítomní rokovali o majetkových priznaní funkcionárov vo verejných 

funkciách. Po diskusii k tomuto bodu zobralo OcZ majetkové priznania na vedomie. 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie majetkové priznania zamestnancov 

vykonávajúcich verejnú službu na vedomie. 

 

10. Prerokovanie cenovej ponuky na zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 

v oblasti ochrany osobných údajov 

Starosta oboznámil prítomných s potrebou mať zabezpečenú činnosť zodpovednej osoby 

v oblasti ochrany osobných údajov. Prítomní sa oboznámili aj s cenovou ponukou spoločnosti 

NAJ, s.r.o. /v prílohách zápisnice/ a po diskusii túto cenovú ponuku schválili. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje cenovú ponuku na zabezpečenie činnosti zodpovednej 

osoby v oblasti ochrany osobných údajov od spoločnosti NAJ, s.r.o.  

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 



OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce Stebnícka Huta o podpis zmluvy o zabezpečení 

činnosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov so spoločnosťou NAJ, s.r.o. . 

 

11. Prerokovanie dotácií a ich využitia 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s poskytnutými dotáciami na základe 

rozhodnutia Ministerstva financií SR /Terénne úpravy pri dome smútku, spevnenie 

a odvodnenie prístupu na cintorín/a Vlády SR /Rekonštrukcia obecného mosta a oporného 

múru/. Prítomní diskutovali o ich využití a zhodli sa na vypracovaní projektovej 

dokumentácie a následnej realizácii. 

OcZ obce žiada starostu obce o zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie 

v súvislosti s realizáciou projektu: Terénne úpravy pri dome smútku, spevnenie a odvodnenie 

prístupu na cintorín a projektu: Rekonštrukcia obecného mosta a oporného múru. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením spolufinancovania projektu: Terénne úpravy pri dome smútku, 

spevnenie a odvodnenie prístupu na cintorín. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019 

v súvislosti so zabezpečením spolufinancovania projektu: Rekonštrukcia obecného mosta 

a oporného múru. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

 

12. Prerokovanie vypracovania návrhu VZN o poskytovaní príspevku pri narodení 

dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ a pri kolaudácii novostavby rodinného 

domu. 

Prítomní ďalej rokovali o návrhu na vypracovanie VZN o poskytovaní príspevku pri narodení 

dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ a pri kolaudácii novostavby rodinného domu. 

Členka OcZ Anna Lorencová vyslovila názor, že je potrebné vypracovať VZN o poskytovaní 

príspevku pre jubilujúcich občanov obce. Prítomní o tomto bode diskutovali a zhodli sa na 

vypracovaní VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do 1. 

ročníka ZŠ,  pri kolaudácii novostavby rodinného domu a príspevku pre jubilujúcich občanov 

obce, ktoré bude obsahovať spôsob vyplácania a finančné limity. 

OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu o vypracovanie VZN o poskytovaní príspevku pri 

narodení dieťaťa, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ,  pri kolaudácii novostavby rodinného 

domu a príspevku pre jubilujúcich občanov obce, ktoré bude obsahovať spôsob vyplácania 

a finančné limity. 

 

13. Prerokovanie zamestnania pracovníka na polovičný úväzok 

Starosta obce Stebnícka Huta oboznámil prítomných s blížiacim sa termínom ukončenia 

pracovnej zmluvy dvoch pracovníkov údržby budov a areálov v obci. Načrtol ďalšiu možnosť 



získania príspevku z ÚPSVaR-u v pomere financovania 80:20. Prítomní o tejto možnosti 

diskutovali a zhodli sa na podaní žiadosti o získanie príspevku na zamestnanie dvoch 

pracovníkov na výkon činnosti údržby budov a areálov v obci. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti o získanie príspevku na zamestnanie 

dvoch pracovníkov na výkon činnosti údržby budov a areálov v obci pri spolufinancovaní 

mzdových nákladov zo strany obce vo výške 20%. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

 

14. Prerokovanie likvidácie prívesného vozíka PS 12 

Ďalším bodom rokovania OcZ bola téma likvidácia prívesného vozíka PS 12. Starosta 

informoval, že tento vozík už viac ako 4 roky neslúži svojmu účelu a technicky nie je spôsobilý 

na účel, na ktorý bol zriadený. Prítomní o tomto bode diskutovali a zhodli sa na jeho likvidácii 

odpredajom, príp. odovzdaním na zbernom dvore druhotných surovín. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje likvidáciu majetku - prívesný vozík PS 12 formou 

odpredaja za najvyššiu ponúknutú cenu. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0, 

zdržal sa 0. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje likvidáciu majetku - prívesný vozík PS 12 na zbernom 

dvore druhotných surovín pokiaľ sa nenájde záujemca na odkúpenie do 3 mesiacov od 

zverejnenia ponuky na odpredaj. 

Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  

zdržal sa 0. 

 

15. Prerokovanie zakúpenia obecného automobilu 

Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním zakúpenia obecného automobilu. Prítomní sa 

zhodli, že na výkon obecných činností je obecný automobil nevyhnutný.  

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zmenu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019 

v súvislosti so zakúpením automobilu na výkon obecných činností. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje zakúpenie automobilu na výkon obecných činností do 

sumy 3250.- Eur. 

 

16. Prerokovanie organizovania obecných podujatí 

V tomto bode prítomní rokovali o organizovaní obecných podujatí Stavanie mája, Deň matiek 

a deň otcov, Jánska vatra a  Deň detí. Prítomní sa zhodli na ich organizovaní za pomoci ZO 

JDS a DHZ. 

 

17. Rôzne 

V tomto bode prítomní diskutovali o odpovedi mobilných operátorov na žiadosti o zlepšenie 

kvality signálu pre mobilné telefóny v obci, o zmene cestovného poriadku autobusových 



liniek, o poistnej udalosti – poškodený hromozvod na KSB, o vykonaní kontroly zo strany 

HaZZ, o revíziách hasiacich prístrojov. Po ukončení príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

18. 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. apríla 2019. 
Hlasovanie :  za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, Ing. J. Zbreha), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

19. 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. apríl 2019 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
Zapísal: Radoslav Hnatko  ……………………………… 
 
Overil:  Anna Lorencová  ……………………………… 
 

Dávid Mikula   ……………………………... 
 


