
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stebníckej Hute, 
konaného dňa 06.03.2020 

Starosta obce Stebnícka Huta na základe § 12, ods.1, Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva na deň 6. marca 2020 /piatok/ 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 OcZ 

5. Prerokovanie využitia dotácie pre DHZ O 

6. Prerokovanie poistenia majetku obce 

7. Prerokovanie organizovania obecných podujatí 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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 os-
pravedlnil pre pracovné povinnosti v zahraničí. 
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 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 využitia dotácie pre DHZ O 

V tomto bode prítomní rokovali o využití dotácie pre DHZ O zo zdrojov DPO SR na rok 2020 

vo výške 1.400,- Eur. Diskusia sa dotkla vybavenia novovybudovanej hasičskej zbrojnice 

o regály a vešiaky a taktiež opravy stožiara na sušenie hasičských hadíc. Po diskusii k tomuto 

bodu dal starosta o využití tejto dotácie hlasovať. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje využitie dotácie pre DHZ O zo zdrojov DPO SR na rok 2020 

vo výške 1.400,- Eur na nákup regálov a vešiakov do hasičskej zbrojnice a opravu stožiara na 

sušenie hasičských hadíc. 

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

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje finančnú spoluúčasť zo zdrojov obce Stebnícka Huta pri 
čerpaní dotácie pre DHZ O zo zdrojov DPO SR na rok 2020 vo výške minimálne 5 % 
z poskytnutej dotácie. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 

 

 



6. Prerokovanie poistenia majetku obce 

V tomto bode starosta obce predložil prítomným prehľad o rozsahu a výške poistenia 

majetku obce. Ďalej predložil aj prehľad poistných súm za nepoistený majetok v skupinách 

rizika združený živel, odcudzenie, vandalizmus a lom strojov /v prílohe/. Po diskusii k tomuto 

bodu dal starosta hlasovať o poistení majetku obce. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje poistenie doteraz nepoisteného majetku obce 

v skupinách poistného rizika združený živel a lom strojov. 

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

 

7. Prerokovanie organizovania obecných podujatí 

V tomto bode starosta obce informoval prítomných o uskutočnených podujatiach 

(stolnotenisový turnaj, obecný ples, silvestrovská tombola a novoročný ohňostroj). Ďalej 

informoval o neuskutočnených obecných akciách (Výtvory zo snehu a Obecná sánkovačka). 

Potom prítomní diskutovali o plánovaných podujatiach (Deň matiek a otcov, Jánska vatra, 

Deň detí, Rozlúčka z letom, stolnotenisový turnaj, Obecný ples). 

OcZ obce Stebnícka Huta berie na vedomie informáciu starostu obce o uskutočnených 

obecných podujatiach. 

 

8. Rôzne 

V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. Prítomní diskutovali a zhodli sa na doplnení 

a výmene lámp verejného osvetlenia. Výmena 9 ks lámp verejného osvetlenia bude 

realizovaná v chatovej osade „Poľský potok“ a doplnenie lámp verejného osvetlenia bude 

realizované pri domoch so súp. č. 36 a č. 56. 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje nákup 11 ks lámp verejného osvetlenia v totožných 

parametroch ako majú súčasné lampy a ich umiestnenie (9 ks chatová osada „Poľský 

potok“, 1 ks pri dome č. 36 a 1 ks pri dome č. 56). 

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

Ďalej v diskusii informoval starosta obce prítomných o splatení úveru č. 37/014/08 vo výške 

33. 193,92 Eur, o potrebe určenia ochranných pásem vodného zdroja, o zmene správcu 

vodného toku Rosucká voda, o podaných žiadostiach o granty a o schválení dotácie na 

realizáciu diela Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie vo výške 90.000,- Eur.  

Z diskusie vyplynula téma finančnej spoluúčasti obce na realizácii diela Stebnícka Huta – 

vodovod – rozšírenie, ktorá by mala činiť minimálne 5 %  (4.736,85 Eur). Prítomný sa zhodli 

na výške spoluúčasti vo výške maximálne 10.000,- Eur zo zdrojov obce . 

OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje finančnú spoluúčasť obce na realizácii diela Stebnícka 

Huta – vodovod – rozšírenie v maximálnej výške 10.000,- Eur. 

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



OcZ obce Stebnícka Huta schvaľuje úpravu rozpočtu obce Stebnícka Huta na rok 2020 

presunom medzi položkami rozpočtu na rok 2020. 

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

proti 0,  

zdržal sa 0. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov starosta obce diskusiu ukončil. 

 

5. Návrh na uznesenie 
Starosta obce požiadal zapisovateľa Radoslava Hnatka, aby predniesol 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 obce 
Stebnícka Huta konaného dňa 6. marca 2020. 
Hlasovanie :  za 4 (R. Hnatko, A. Lorencová, D. Mikula, P. Moravec), 

proti 0,  
zdržal sa 0. 
 

6. 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 prí-
tomným veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote a následne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
V  Stebníckej Hute, dňa 6. marca 2020 
 
 
 
 Mgr. Gabriel Šiba 
 starosta obce 
 
Zapísal: Radoslav Hnatko  ……………………………… 
 
Overil:  Dávid Mikula   ……………………………… 
 

Pavol Moravec  ……………………………… 
  

 


