
Zápisnica  
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 13.10.2015 
 
Prítomní poslanci:   Martin Jackovič,  Róbert Javorský, Filip Láska, Ing. Juraj Varsa  
Ospravedlnení: Marián Handzuš 
Starosta: Martin Hajko  
Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
5. Správa kontrolórky obce o prevedených kontrolách 
6. Prerokovanie Programu rozvoja Obce Štôla na roky 2015-2022 
7. Prerokovanie členstva Obce Štôla v občianskom združení Pro Tatry 
8. Prerokovanie Zmluvy o budúcej zmluve s firmou RECYKLOGROUP, a.s. Bratislava ohľadom 

triedeného zberu komunálnych odpadov 
9. Oboznámenie s rozpočtovým opatrením Obce Stôla č. 7/2015 zo dňa 3.8.2015 

10. Príprava rozpočtu Obce Štôla na rok 2016-2018 
11. Vybudovanie viacúčelového ihriska z rozpočtu obce 
12. Podnety občanov z doručených dotazníkov 
13. Zorganizovanie stretnutia dôchodcov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie 
17. Záver 

 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. Martin 

Hajko.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle  zo 
dňa 13.10.2015. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. 

Filip Láska a Ing. Juraj Varsa. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľku bola určená p. Alena 
Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. Filip Láska a Ing. Juraj Varsa.  
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  

      za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 

3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Filip Láska, Ing. Juraj Varsa, Martin Jackovič.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Filip Láska, Ing. Juraj Varsa 
a p. Martin Jackovič. 

      (Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
      za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré previedla kontrolórka obce p. Dana Hojnošová. OZ berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení predloženú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou a 
konštatuje, že uznesenia boli splnené, až na uznesenie OZ č. 64/2015/b zo dňa 7.7.2015 
z dôvodu, že aj napriek zaslaným uzneseniam obecného zastupiteľstva Podtatranská 
vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01  Poprad do 31.8.2015 
nepredložila nové znenie zmluvy s Obcou Štôla. 

     (Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
     za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 



 
5. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o prevedených kontrolách za obdobie 1.4.2015 -

30.9.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany 
Hojnošovej o prevedených kontrolách za obdobie 1.4.2015 - 30.9.2015. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 

6. Program rozvoja Obce Štôla na roky 2015-2022. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 
rozvoja Obce Štôla na roky 2015-2022. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 

7. Stanovy občianskeho združenia Pro Tatry, o.z. a Zápisnicu č. 3/2015 z 3. riadneho rokovania 
valného zhromaždenia Pro Tatry, o.z., konaného dňa 17.7.2015 v Starej Lesnej. OZ schvaľuje 
členstvo v občianskom združení Pro Tatry a ukladá starostovi obce p. Martinovi Hajkovi zaslať 
Občianskemu združeniu Pro Tatry, 059 52 Stará Lesná 157 prihlášku za člena občianskeho 
združenia Pro Tatry. Termín do 30.10.2015. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa : - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 
 

8. Návrh budúcej dodávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Štôla a RECYKLOGROUP, a.s. 
Bratislava, ktorej predmetom zmluvy je zabezpečiť zavedenie, vykonávanie a zber triedeného 
zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, PET fľaše a pneumatiky 
ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a zber vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov obalových, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. OZ súhlasí 
s návrhom dodávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Štôla a RECYKLOGROUP, a.s. 
Bratislava, ktorej predmetom zmluvy je zabezpečiť zavedenie, vykonávanie a zber triedeného 
zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, PET fľaše a pneumatiky 
ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a zber vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov obalových, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.  
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
9. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 7/2015 zo dňa 3.8.2015 navrhnuté starostom obce p. 

Martinom Hajkom. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 7/2015 zo dňa 3.8.2015 
navrhnuté starostom obce p. Martinom Hajkom. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
10. Pripomienky poslancov a starostu obce k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018. OZ berie na 

vedomie pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu a ukladá ekonómke obce pripraviť návrh 
rozpočtu Obce Štôla na roky 2016-2018 v termíne do 30.11.2015. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 

11. Starosta obce p. Martin Hajko informoval, že žiadosť, ktorá bola zaslaná na Úrad vlády SR 
o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na 
výstavbu multifunkčných ihrísk bola gestorom programu pre našu obec neodporúčaná. Ďalej 
starosta obce p. Martin Hajko informoval, že k predkladanej žiadosti bola vypracovaná 
projektová dokumentácia a bolo vydané stavebné povolenie. OZ berie na vedomie informáciu 
starostu obce p. Martina Hajka,  že žiadosť, ktorá bola zaslaná na Úrad vlády SR o poskytnutie 
dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk“ bola gestorom programu pre našu obec neodporúčaná.  OZ schvaľuje 
výstavbu multifunkčného ihriska  o veľkosti 33x18 m z rozpočtu obce vo výške 28 524 €.  
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 1 – Róbert Javorský;  zdržal sa: - 0;  
za: - 3 - Jackovič Martin,  Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
12. Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o prijatých podnetoch občanov z doručených 

dotazníkov. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o prijatých 
podnetoch občanov z doručených dotazníkov. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa : - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 



 
 

 
13. Informáciu starostu obce p. Martina Hajka  o organizovaní stretnutia dôchodcov pri príležitosti 

„Mesiaca úcty k starším“, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2015 o 17,00 hod. OZ berie na vedomie 
informáciu starostu obce p. Martina Hajka o organizovaní stretnutia dôchodcov pri príležitosti 
„Mesiaca úcty k starším“, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2015 o 17,00 hod.  
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
14. V rôznom: 

 
a) Informáciu Ing. Zlatice Povalačovej o stavebnej činnosti v Obci Štôla za 3. štvrťrok 2015. OZ 

berie na vedomie informáciu Ing. Zlatice Povalačovej o stavebnej činnosti v Obci Štôla za 3. 
štvrťrok 2015.   
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 
 

b) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka, že Obec Štôla požiadala o nenávratný finančný 
príspevok na dodanie kamerového systému. Pôdohospodárska platobná agentúra v Trenčíne 
zaslala potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dodanie 
kamerového systému.  OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka 
o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dodanie kamerového systému 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Trenčíne. 

 (Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
c) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o havarijnom stave mosta pri dome služieb. OZ berie 

na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o havarijnom stave mosta pri dome 
služieb. 

 (Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  
      za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 

 
d) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o pripravovanej akcii „Štôlska koštofka“, ktorú 

plánujeme uskutočniť dňa 31.12.2015. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina 
Hajka o pripravovanej akcii „Štôlska koštofka“, ktorú plánujeme uskutočniť dňa 31.12.2015. 
(Hlasovanie: prítomní poslanci 4; proti: - 0; zdržal sa: - 0;  

 za: - 4 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa) 
 
15. V diskusii na jednotlivé pripomienky zodpovedal starosta obce p. Martin Hajko.  

 

16. Návrh na uznesenie predložil p. Filip Láska. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenia č. 65-   
81/2015 z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, konaného dňa 13.8.2015 
jednohlasne. 

 
17. Záverom starosta obce p. Martin Hajko poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 

Martin Hajko 
starosta obce 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
Overovatelia zápisnice:    
 
 
Filip Láska                .................................................... 
                               
Ing. Juraj Varsa         ....................................................    


