
Zápisnica č. 12/2016 
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 14. 6. 2016 
 
 
Prítomní poslanci:    Filip Láska, Róbert Javorský, Marián Handzuš, Juraj Varsa  
Ospravedlnení: Martin Jackovič 
Starosta: Hajko Martin 
Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 

Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadania OZ 
5. Prerokovanie návrhu VZN Obce Štôla č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
6. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2016 
7. Prerokovanie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2015 
8. Prerokovanie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 5/2016 
9. Informácia kontrolórky obce o prevedených kontrolách 
10. Rôzne 

a) informácia starostu obce o vytváraní novej webovej stránky Obce Štôla 
b) informácia starostu obce o  akcii „Deň detí“  
c) informácia starostu obce o požiarníckych pretekoch  
d) informácia starostu o organizovaní anglického tábora 
e) informácia starostu obce o prácach na výstavbe multifunkčného ihriska  
f) informácia ekonómky obce o prijatých sponzorstvách na multifunkčné ihrisko a detské 

ihrisko 
g) informácia starostu obce o anonyme ohľadom poskytovania správ obyvateľom obce 

prostredníctvom sms  
h) žiadosť obyvateľov bytového domu Solisko, Štôla 130 o napomenutie p. Miroslava 

Medveca ohľadom bezohľadného parkovania pred bytovým domom 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 
 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. 

Martin Hajko. OZ schvaľuje program rokovania 12. zasadania OZ v Štôle zo dňa 14.6.2016. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 
 

2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení 
p. Filip Láska a p. Marián Handzuš. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 
3. Do návrhovej komisie boli schválení: p. Filip Láska, p. Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa 

(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
  
4. Kontrolu plnenia uznesení OZ prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou. OZ berie 

na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ prevedenú kontrolórkou obce p. Danou 
Hojnošovou a konštatuje, že uznesenia OZ boli splnené. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 
5. Návrh VZN Obce Štôla č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi vypacovaný ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. Starosta obce 



informoval, že návrh VZN Obce Štôla č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.5.2016 a 
v stanovenom termíne neboli podané pripomienky zo strany fyzických ani právnických osôb. 
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla Štôla č. 1/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vypracovanaý ekonómkou obce p. 
Alenou Schabjukovou. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 

6. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2016. OZ schvaľuje plán kontrolnej 
činnosti kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej na II. polrok 2016. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 

7. Koncept kroniky Obce Štôla za rok 2015 predložený kronikárkou obce Ing. Zlaticou 
Povalačovou. OZ schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2015 predložený kronikárkou 
obce Ing. Zlaticou Povalačovou. OZ ukladá kronikárke obce Ing. Zlatici Povalačovej prepísať 
koncept kroniky Obce Štôla za rok 2015 do kroniky obce v termíne do 31.7.2016. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 

8. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 5/2016 zo dňa 31.5.2016 spracované ekonómkou obce 
p. Alenou Schabjukovou. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 5/2016 zo dňa 
31.5.2016 spracované ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 

9. Informáciu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej  o prevedených kontrolách za obdobie 1.4.-
14.6.2016. OZ berie na vedomie informáciu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej  
o prevedených kontrolách za obdobie 1.4.-14.6.2016. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 

10. V rôznom: 
a) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o vytváraní novej webovej stránky Obce Štôla, 

z toho dôvodu je stránka obce www.stola.sk dočasne nedostupná. 
 

b) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o pripravovanej akci „Deň detí“ – 18.6.2016. 
 

c) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o pripravovaných požiarníckych pretekoch – 
20.8.2016. 

 
d) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o pripravovanom anglickom tábore – 4.7. -

8.7.2016. 
 

e) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o prácach na výstavbe multifuknčného ihriska 
– predpoklad ukončenia jún - júl 2016. 

 
f) Informáciu ekonómky obce p. Aleny Schabjukovej o prijatých sponzorstvách na 

multifunkčné ihrisko a detské ihrisko za rok 2015-2016 v celkovej výške 2 978 eur, 
z toho na multifunkčné ihrisko 2 953 eur a na detské ihrisko 25 eur. 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie  uvedené v bodoch 10a -10f. 
   (Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 
g) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o anonyme ohľadom poskytovania správ 

obyvateľom obce prostredníctvom sms. „Stačí obecný rozhlas. Posielanie sms sú 
zbytočné výdaje, ktoré môžete použiť inak a na iný účel“. Obecné zastupiteľstvo 
nesúhlasí s názorom uvedeným v anonyme, z dôvodu, že služba - poskytovanie správ 
prostredníctvom sms bola pre občanov zavedená na základe ich požiadaviek a výdavky 
na túto službu v rozpočte obce predstavujú len 6 eur mesačne, t.z., že finančné 
prostriedky budú využité efektívne a účelne.  
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 
 

http://www.stola.sk/


h) Žiadosť obyvateľov bytového domu Solisko, Štôla 130 o napomenutie p. Miroslava 
Medveca ohľadom bezohľadného parkovania pred bytovým domom. Obecné 
zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce zaslať p. Miroslavovi Medvecovi 
napomenutie ohľadom bezohľadného parkovania pred bytovým domom v termíne do 
20.6.2016. 
(Hlasovanie: za – 4: Filip Láska, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Juraj Varsa) 

 
11. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Martin Hajko. 

 

12. Návrh na uznesenie predložil p. Filip Láska. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
uznesenia OZ č. 127-135/2016 z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa 14.6.2016 
jednohlasne. 

 

13. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 

 

 

 

 

Martin Hajko 
starosta obce 

 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    
                             
Filip Láska        ....................................................  
 
Marián Handzuš      ............................................. 


