ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute,
konaného dňa 16.12.2019
Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 16. decembra 2019 /pondelok/ o 16.00
h zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OcZ“/, ktoré sa uskutoční v zasadačke
obecného úradu.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ
5. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute
6. Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta
7. Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN obce o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj
8. Prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2020 - 2022
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
10. Prerokovanie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a Organizačného
poriadku spoločného obecného úradu
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
12. Prerokovanie cestovných náhrad členom OcZ
13. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
14. Úprava rozpočtu obce na rok 2019
15. Prerokovanie zloženia inventarizačnej komisie
16. Rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. 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.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľa určil člena OcZ Radoslava Hnatka. Za overovateľov zápisnice
určil členov OcZ Dávida Mikulu a Annu Lorencovú.
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 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. Prerokovanie žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute
Starosta v tomto bode predložil na rokovanie OcZ tému žiadosti ZO JDS v Stebníckej Hute
o dotáciu na rok 2020. Na prerokovaní tohto bodu boli prítomné aj p. Anna Šibová –
predsedníčka ZO JDS a p. Pavlína Želinská – podpredsedníčka ZO JDS. Po diskusii k tomuto
bodu sa prítomní zhodli na poskytnutí dotácie na činnosť ZO JDS v obci Stebnícka Huta na rok
2020 vo výške 500,- Eur. Starosta dal o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Stebnícka Huta vo výške 500,Eur pre ZO JDS v Stebníckej Hute na rok 2020.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
6. Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta
V tomto bode prítomní rokovali o dodatku č. 1 k VZN obce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stebnícka Huta. Po diskusii dal
starosta obce o tomto bode rokovanie hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce Stebnícka Huta č. 6/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Stebnícka Huta.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,

zdržal sa 0.
7. Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN obce o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj
Ďalej sa na program rokovania OcZ dostala téma dodatku č. 1 k VZN obce o miestnych
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom
poplatku za rozvoj. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce Stebnícka Huta č. 9/2017 o
miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
8. Prerokovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2020 – 2022
V tomto bode rokovania požiadal starosta obce Stebnícka Huta hlavnú kontrolórku Mgr.
Máriu Mihalíkovú o prednesenie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Stebníka Huta na roky
2020 – 2022. Po oboznámení sa prítomných s týmto stanoviskom a diskusii zobralo OcZ obce
stanovisko na vedomie.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
V tomto bode prítomní diskutovali o návrhu viacročného rozpočtu obce Stebnícka Huta na
roky 2020 – 2022. Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o návrhu rozpočtu hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje rozpočet obce Stebnícka Huta na rok 2020 v členení:
a) bežný rozpočet
-bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet - kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie /v prílohe/.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie:

1. rozpočet obce na rok 2021
2. rozpočet obce na rok 2022.

10. Prerokovanie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a Organizačného
poriadku spoločného obecného úradu
Rokovanie pokračovalo prerokovaním Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a
Organizačného poriadku spoločného obecného úradu. Po oboznámení sa s dokumentami
a diskusii dal starosta obce hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),

proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Organizačný poriadok spoločného obecného úradu.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
V tomto bode sa prítomní oboznámili s návrhom plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Po diskusii k tomuto bodu dal starosta o tomto bode rokovania hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
OcZ obce Stebnícka Huta poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu
kontrolnej činnosti.
12. Prerokovanie cestovných náhrad členom OcZ
V tomto bode predložil starosta na rokovanie tému cestovných náhrad členom OcZ pri
výkone ich funkcií. Navrhol aby členovia OcZ pri plnení funkcií evidovali dátumy a miesta
plnenia svojich funkcií. Následne im budú náklady vzniknuté pri preprave preplatené formou
jednorazových cestovných náhrad po prerokovaní OcZ. Po diskusii prítomný s týmto
návrhom súhlasili. Z tohto dôvodu dal starosta hlasovať o jednorazovej cestovnej náhrade
pre člena OcZ Radoslava Hnatka vo výške 141,- Eur.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje jednorazové cestovné náhrady pre člena OcZ Radoslava
Hnatka vo výške 141,- Eur.
Hlasovanie : za 3 (A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 1 (R. Hnatko).
13. Prerokovanie organizovania obecných podujatí
V tomto bode prítomní rokovali o organizovaní obecných podujatí a z diskusie vzišiel návrh
plánu týchto podujatí:
1. Súťaž o najkrajší výtvor zo snehu
2. Obecná sánkovačka /február 2020/
3. Deň otcov a matiek
4. Deň detí
5. Obecný výlet na Zborovský hrad
6. Jánska vatra
7. Rozlúčka s letom
8. Posedenie so seniormi
9. Mikuláš
10. Stolnotenisový turnaj
11. Obecný ples
12. Silvestrovská tombola a novoročný ohňostroj

14. Úprava rozpočtu obce na rok 2019
V tomto bode starosta predložil na rokovanie návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2019
v súvislosti s realizáciou investičných zámerov.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2019
presunom medzi položkami rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
15. Prerokovanie zloženia inventarizačnej komisie
V ďalšom bode rokovania prítomní diskutovali o vykonaní inventarizácie za rok 2019.
Starosta navrhol zloženie inventarizačnej komisie Pavol Moravec – predseda, Dávid Mikula –
člen, Mgr. Gabriel Šiba – člen. O tomto návrhu dal starosta hlasovať.
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Pavla Moravca za predsedu inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula),
proti 0,
zdržal sa 1 (P. Moravec).
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Dávida Mikulu za člena inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 3 (R. Hnatko , A. Lorencová, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 1 (D. Mikula).
OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje Mgr. Gabriela Šibu za člena inventarizačnej komisie.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.
16. Rôzne
V tomto bode prítomní diskutovali o výrube drevín na verejných priestranstvách, o poistení
obecného majetku a o projektových výzvach na zamestnanie uchádzačov o zamestnanie
cez úradu práce. Starosta vyjadril poďakovanie členov OcZ Ing. Jozefovi Zbrehovi za pomoc
pri zabezpečení diviny od PZ Magura Stebník. Po ukončení diskusných príspevkov starosta
diskusiu ukončil.
17. 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 16. decembra 2019.
Hlasovanie : za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec),
proti 0,
zdržal sa 0.

18. 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, poprial prítomným požehnané prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového
roka a následne zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
V Stebníckej Hute, dňa 16. decembra 2019

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce
Zapísal:

Radoslav Hnatko

………………………………

Overil:

Dávid Mikula

………………………………

Anna Lorencová

………………………………

