ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 11.07.2019
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal na deň 11. júl 2019 /štvrtok/ o 17.00 h zasadnutie
obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu
/ďalej len „OcÚ“/.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OcZ
Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OcZ
Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Prerokovanie správy z finančnej kontroly za I. štvrťrok 2019
Prerokovanie vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2018
Prerokovanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta
k 31.12.2018
9. Prerokovanie postupu vo veci vodovodu
10. Prerokovanie paušálneho cestovného – zrušenie
11. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ O
12. Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra obce
13. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2019
14. Prerokovanie žiadosti Mgr. Tomáša Šibu
15. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
16. Prerokovanie nájmu pozemkov od Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity Antiochijskej
Zborov
17. Aktualizácia uznesenia č. 1/2019, B: 3,4,5 zo dňa 31.01.2019
18. Prerokovanie vybudovania prístrešku autobusovej zastávky pri miestnych
potravinách
19. Rôzne
20. Návrh na uznesenie
21. 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 štyria 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.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OcZ, že uznesenie z posledného zasadnutia
OcZ je podpísane a na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva je k nahliadnutiu.
Člen OcZ Ing. Jozef Zbreha a kontrolórka obce Elena Gregová 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 Dávida Mikulu a Pavla Moravca.
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
Starosta oboznámil poslancov OcZ s návrhom programu rokovania OcZ. Poslanci OcZ predložený 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 návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
V tomto bode rokovania sa prítomní oboznámili z návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Stebnícka Huta na II. polrok roka 2019. Po krátkej diskusii prítomný
hlasovali o tomto návrhu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Stebnícka Huta na II. polrok roka 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.
6. Prerokovanie správy z finančnej kontroly za I. štvrťrok 2019
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním správy z finančnej kontroly za I. štvrťrok 2019. Po
oboznámení sa s obsahom a diskusii zobralo OcZ tento dokument na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie dokument: Správa z finančnej kontroly za I.
štvrťrok 2019.

7. Prerokovanie vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2018
V tomto bode prítomní diskutovali o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2018. Starosta
oboznámil prítomných s podmienkami vykonania auditu a navrhol vykonanie auditu Ing.
Emou Šivecovou. Po diskusii prítomní o tomto návrhu hlasovali.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vykonanie auditu účtovnej závierky obce Stebnícka Huta
za rok 2018 za sumu 600,- Eur.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje audítora Ing. Emu Šivecovú na výkon auditu ročnej
účtovnej závierky k 31.12.2018 obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta
k 31.12.2018
V tomto bode predložil starosta na rokovanie bod týkajúci sa inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta k 31.12.2018. Prítomní o tomto bode diskutovali
a diskutovali aj o vyradení majetku obce.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie Informatívnu správu o výsledku inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov obce Stebnícka Huta k 31.12.2018.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Návrh na vyradenie z majetku obce Stebnícka Huta
a spôsob likvidácie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
9. Prerokovanie postupu vo veci vodovodu
Starosta v tomto bode informoval prítomných o záveroch právnej analýzy advokátskej
kancelárie doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD. Zo dňa 7. februára 2019 (ďalej len „právna
analýza“) a možnostiach postupu obce vo veci nedorobkov zo strany dodávateľa diela
Obecný vodovod. Po výzve obce cestou právneho zastúpenia dodávateľ neuznal nároky obce
na dokončenie diela v rozsahu súpisu nedorobkov zo dňa 7. marca 2018. Z právnej analýzy
vyplývajú pre obec dve možnosti. Prvou je možnosť podania žaloby na dodávateľa a takto si
uplatňovať nároky obce. Pri tejto možnosti však bola obce upozornená na časovú a finančnú
náročnosť prípadného súdneho konania, nejasnosť výsledku a fakt, že obec v minulosti
protokolárne potvrdila prevzatie prác bez závad. Druhou možnosťou pre obec je podľa
právnej analýzy neuplatňovanie si nárokov voči dodávateľovi. Ukončenie zmluvného vzťahu
a postupné dokončenie nedorobkov na diele Obecný vodovod na vlastné náklady. Po diskusii
k tomuto bodu sa prítomní zhodli na druhej alternatíve a príprave kolaudácie obecného
vodovodu.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje neuplatňovanie si nárokov – nedorobkov na diele Obecný
vodovod z dôvodu časovej a finančnej náročnosti prípadného súdneho konania a ukončenie
zmluvného vzťahu s dodávateľom Schott, s.r.o., Orechová 6, 085 01 Bardejov.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,

zdržal sa 0.
10. Prerokovanie paušálneho cestovného – zrušenie
V tomto bode prítomní prerokovali zrušenie uznesenia týkajúceho sa mesačných paušálnych
náhrad cestovných výdavkov za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných
cestách v rámci okresu Bardejov vo výške 70,- Eur pre starostu obce Mgr. Gabriela Šibu na
funkčné obdobie 2018 – 2022. Dôvodom bolo zakúpenie obecného motorového vozidla. Po
diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 1/2019, B: 2 zo dňa 31. januára 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
11. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ O
Rokovanie OcZ pokračovalo prerokovaním využitia dotácie pre DHZ O. Starosta navrhol
využiť dotáciu na materiálno technické zabezpečenie členov DHZ O pre zásah a servis
hasičskej techniky. Po diskusii dal starosta o tomto bode hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje využitie dotácie pre DHZ O na rok 2019 /2 ks zásahový
oblek, 2 ks zásahová prilba, 3-4 ks regály, servis techniky, hadice typ C zásahové 2 ks, savica
A 110 1 ks, armatúry k hydrantom/.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
12. Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra obce
V tomto bode predniesol starosta tému voľby hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta.
Uviedol, že k dátumu 30. september 2019 končí funkčné obdobie a je potrebné vyhlásiť
voľbu hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta. Prítomní to tomto bode diskutovali.
Prítomní požiadali starostu obce o prípravu voľby hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta.
OcZ obce Stebnícka Huta vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje 8,5 % pracovný úväzok z mesačného pracovného času pre
kontrolóra obce na funkčné obdobie 2019 - 2025.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
13. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2019
Ďalším bodom rokovania OcZ bolo prerokovanie VZN č. 1/2019 o poskytovaní nenávratných
finančných príspevkov obyvateľom obce Stebnícka Huta. Po diskusii k tomuto bodu prítomní
o návrhu tohto VZN hlasovali.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.

14. Prerokovanie žiadosti Mgr. Tomáša Šibu
V tomto bode prítomní rokovali o žiadosti Mgr. Tomáša Šibu o stanovisko k rodinnému domu
so súpisným číslom 71 nachádzajúcemu sa na pozemku v jeho výlučnom vlastníctve. Po diskusii k tomuto bodu OcZ obce prijalo stanovisko.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje stanovisko k žiadosti Mgr. Tomáša Šibu:
„Obec Stebnícka Huta potvrdzuje, že rodinný dom so súpisným 71 postavený na parcelách
EKN 78 a EKN 79 evidovaných na liste vlastníctva č. 856 v k.ú. Stebnícka Huta, ktoré sú vo
Vašom výlučnom vlastníctve, zasahuje aj do parciel EKN 75 a EKN 85. Ďalším šetrením bolo
zistené, že tento rodinný dom je evidovaný na liste vlastníctva č. 815 na parcele CKN 157 a je
vo vlastníctve zomrelého p. Jána Matejčíka, nar. 23.03.1918. Na liste vlastníctva je zároveň
uvedené, že právny vzťah k parcele C nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Technický stav rodinného domu č. 71 je havarijný a ohrozuje svoje okolie. Obec Stebnícka Huta vyzýva majiteľa pozemku aby túto situáciu riešil a stavbu asanoval prípadne odstránil a predišiel tak škodám na majetku a zdraví osôb pohybujúcich sa v jej okolí.“
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje z dôvodu havarijného stavu rodinného domu zrušenie
súpisného čísla 71, ktoré bolo pridelené pre rodinný dom postavený na parcelách EKN 75,
EKN 78 a zasahuje aj do parciel EKN 79 a EKN 85 v k.ú. Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
15. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
V tomto bode prítomní diskutovali o organizácii obecného podujatia Športový deň obce. Po
diskusii dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje organizovanie obecného podujatia Športový deň obce
v termíne 25. august 2019 z nasledovnou osnovou: volejbalový miniturnaj, atrakcie pre deti,
výčap, pivárske športové disciplíny, opekačka, minivatra.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.

16. Prerokovanie nájmu pozemkov od Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity
Antiochijskej Zborov
OcZ obce Stebnícka Huta rokovalo o podaní žiadosti obce o prenájom pozemkov od
Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity Antiochijskej Zborov, ktoré sa nachádzajú pod stavbou
domu nádeje, pod miestnym cintorínom a na plochách, ktoré tvoria príslušenstvo k cintorínu
v obci Stebnícka Huta. Starosta uviedol, že dôvodom nájmu predmetných pozemkov je
čerpanie dotácie zo zdrojov MF SR. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta obce o tomto
bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podanie žiadosti obce o prenájom pozemkov od Rímskokatolíckej farnosti sv. Margity Antiochijskej Zborov:
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Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
17. Aktualizácia uznesenia č. 1/2019, B: 3,4,5 zo dňa 31.01.2019
Ďalším bodom rokovania bola aktualizácia uznesenia č. 1/2019, B: 3,4,5 zo dňa 31.01.2019.
Po diskusii prítomní hlasovali o aktualizácii uznesenia č. 1/2019, B: 3,4,5 zo dňa 31.01.2019.
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 1/2019, B: 3 zo dňa 31. januára 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 1/2019, B: 4 zo dňa 31. januára 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta ruší uznesenie č. 1/2019, B: 5 zo dňa 31. januára 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho
práva a výmenu veci za vec (v pomere 1:1) na základe zámennej zmluvy medzi obcou Steb-

nícka Huta a p. Júliou Stettler (rod. Marcinčinovou), bydliskom: Stebnícka Huta 117, 086 33
p. Zborov. K častiam parciel, ktoré má obec Stebnícka Huta zámer zameniť nasledovne:
a) obec Stebnícka Huta prevedie zámenou na Júliu Stettler (rod. Marcinčinovú)
vlastnícke právo k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 267/2, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 5 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 299 pre okres
Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie Stebnícka Huta,
a zároveň,
b) Júlia Stettler (rod. Marcinčinová) prevedie zámenou na obec Stebnícka Huta
vlastnícke právo k časti pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 197/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 31 pre okres
Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie Stebnícka Huta,
a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymení časť pozemku
vo vlastníctve obce Stebnícka Huta za časti pozemkov vo vlastníctve Júlie Stettler (rod.
Marcinčinovej) s rovnakou výmerou. Zámena sa na základe súhlasu oboch strán bude
realizovať bezodplatne.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámenou sa v danom mieste rozšíri miestna komunikácia a upravia sa vlastnícke pomery užívaných nehnuteľností.
Zamieňané časti nehnuteľností - diely sú zamerané a zakreslené v geometrickom pláne č.
33526567-24/2019, ktorý bol overený katastrálnym odborom Okresného úradu Bardejov
pod číslom G1-316/2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 299
vedenom na Katastrálnom odbore Okresného úradu Bardejov, okres Bardejov, obec
Stebnícka Huta, katastrálne územie: Stebnícka Huta, a to pozemok registra „C“, CKN parcelné
č. 267/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1360 m2 v rozsahu Dielu 4 o výmere 10 m2
podľa Geometrického plánu na zmenu hraníc medzi pozemkami reg. C KN parc. číslo 195,
196, 197/1 a 267/2, číslo plánu 33526567-24/2019, vyhotoviteľ: Alexander Baran AlBa Geo
geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33 526 567, autorizačne overený:
Ing. Michal Baran, PhD., autorizovaný geodet a kartograf zo dňa 14.05.2019, úradne overený
Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom, pod č. G1-316/2019 zo dňa 22.05.2019
na Ing. Vladimíra Klauzera, rod. Klauzer, nar.: 27.11.1974, Mládežnícka 494/8, Košice – Šaca
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to formou zámeny s finančným vysporiadaním 9,80,- € v prospech obce Stebnícka
Huta za nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 47 vedenom na Katastrálnom odbore Okresného
úradu Bardejov, okres Bardejov, obec Stebnícka Huta, katastrálne územie: Stebnícka Huta, a
to pozemok registra „C“, CKN parcelné č. 195, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 224 m2
(ďalej len „Pozemok p. č. 195“) a zároveň nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 91 vedenom na
Katastrálnom odbore Okresného úradu Bardejov, okres Bardejov, obec Stebnícka Huta,
katastrálne územie: Stebnícka Huta, a to pozemok registra „C“, CKN parcelné č. 196, záhrada,
výmera 382 m2 v rozsahu dielu Dielu 1 o výmere 3 m2 a Dielu 2 o výmere 3 m2 a to podľa §
9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu

hodného osobitného zreteľa, ktorým v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie
skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov
vo vlastníctve obce a tretích osôb, najmä k rozšíreniu miestnej komunikácie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
18. Prerokovanie vybudovania prístrešku autobusovej zastávky pri miestnych
potravinách
V tomto bode rokovanie prítomní diskutovali o vybudovaní prístrešku autobusovej zastávky
pri miestnych potravinách. Prítomní sa v diskusii zhodli na potrebe vybudovanie takéhoto
prístrešku a požiadali starostu obce o preverenie možností technického riešenia vybudovania
takéhoto prístrešku.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky pri
miestnych potravinách na parcele EKN 144 vo výlučnom vlastníctve obce Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o preverenie možností technického riešenia
vybudovania prístrešku autobusovej zastávky pri miestnych potravinách.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
19. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o procese výstavby hasičskej zbrojnice, o oprave stĺpov
telefónneho vedenia, o kvalite mobilného signálu v obci, o neschválení žiadosti o dotáciu na
vybudovanie kamerového systému v obci, o poskytnutí príspevku na zamestnanie dvoch
pracovníkov na výkon údržby budova a areálov a o podaní žiadosti o príspevok na
rekonštrukciu priestorov bývalej ZŠ.
OcZ obce schvaľuje podanie žiadosti o príspevok na rekonštrukciu priestorov bývalej ZŠ.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
Z diskusie vyplynul aj návrh o zriadenie prípojky elektriny na detskom ihrisku.
OcZ obce Stebnícka Huta žiada starostu obce o oslovenie Pavla a Gabriely Sčensných
ohľadom možnosti pripojenia sa na ich rozvod elektrickej energie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
Po ukončení príspevkov starosta obce diskusiu ukončil.
20. 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 11. júla 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
21. 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 11. júla 2019

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Anna Lorencová

………………………………

Dávid Mikula

………………………………

