
Zápisnica č. 5/2015 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 21.4.2015 
 
Prítomní poslanci:    Marián Handzuš, Martin Jackovič, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský  
Starosta: Hajko Martin 
Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 2014  

6. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2014  

7. Správa audítora k účtovnej závierke Obce Štôla za rok 2014  

8. Prerokovanie výročnej správy Obce Štôla za rok 2014  

9. Vyjadrenie audítora k výročnej správe Obce Štôla za rok 2014  

10. Schválenie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2014  

11. Prerokovanie platu starostu obce z dôvodu zmeny priemernej mesačnej mzdy v 
hospodárstve SR za rok 2014  

12. Prerokovanie platu kontrolórky obce z dôvodu zmeny priemernej mesačnej mzdy v 
hospodárstve SR za rok 2014  

13. Správa kontrolórky obce o prevedených kontrolách za rok 2014 a k 31.3.2015  

14. Oprava schváleného uznesenia zo 16.12.2014 č. 2/2014/17a/2014  

15. Oboznámenie s rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3/2015 zo dňa 15.3.2015  

16. Schválenie smernice o verejnom obstarávaní  

17. Schválenie účtovného rozvrhu Obce Štôla na rok 2015  

18. Prerokovanie žiadosti Obce Mengusovce o poskytnutie dotácie pre Materskú školu v 
Mengusovciach 

19. Prerokovanie žiadosti Občianskeho združenia Charita Agapé z Rimavskej Soboty o 
dobrovoľný finančný príspevok pre choré deti  

20. Prerokovanie dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi  

21. Informácia starostu obce o prípravných prácach pri budovaní multifunkčného ihriska  

22. Informácia starostu obce a kontrolórky obce o počte detí v obci a možnosti vybudovania 
materskej školy  

23. Informácia o stavebnej činnosti v obci od 1.1.2015  

24. Rôzne  

 Vyradenie majetku 

 Zmena kompetencie povoľovania výrubu stromov 

 Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 Pripravované akcie 

25. Diskusia  

26. Návrh na uznesenie  

27. Záver  
 

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

2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli 
určení p. Marián Handzuš a p. Martin Jackovič. 



3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Marián Handzuš, p. Martin Jackovič a Ing. Juraj 
Varsa. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

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

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

 
5. Návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2014 vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou 

Schabjukovou, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na stránke obce 15 dní pred 
zasadaním obecného zastupiteľstva. Na prípadné dotazy alebo pripomienky odpovedala 
ekonómka obce alebo starosta obce. OZ berie na vedomie predložený návrh záverečného 
účtu Obce Štôla za rok 2014 vypracovaný ekonómkou p. Alenou Schabjukovou. 

       (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

6. Stanovisko kontrolórky obce  k záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2014. OZ berie na 
vedomie stanovisko kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej k záverečnému účtu Obce Štôla 
za rok 2014. 

      (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

7. Správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku k účtovnej závierke Obce 
Štôla za rok 2014. OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej 
z Kežmarku  k účtovnej závierke Obce Štôla  za rok 2014. 

      (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

OZ schvaľuje bez výhrad schodok hospodárenia Obce Štôla za rok 2014 vo výške 
1 544,19 € a jeho pokrytie z rezervného fondu. OZ ukladá ekonómke obce p. Alene 
Schabjukovej zostatok rezervného fondu v roku 2014 vo výške  4 291,14 € previesť na 
účet rezervného fondu v Tatrabanke v Poprade v termíne do 31.5.2015. 

      (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

     OZ schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2014 bez výhrad. 
       (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

8. Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2014 vypracovanú ekonómkou obce p. 
Alenou Schabjukovou. OZ berie na vedomie individuálnu výročnú správu Obce Štôla za 
rok 2014 vypracovanú ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. 

      (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

9. Dodatok správy nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5.. OZ 
berie na vedomie dodatok správy nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku 
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. 
§ 23 ods. 5. OZ ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zverejniť do RIS.SAMu 
individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2014 a výrok audítora v termíne do 
31.5.2015 

      (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

10. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2014 
vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou 
komisiou.  OZ schvaľuje inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla 
k 31.12.2014 vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný 
inventarizačnou komisiou. 

         (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský 



11. Prerokovanie platu starostu obce z dôvodu zmeny priemernej mesačnej mzdy v 
hospodárstve SR za rok 2014, o ktorom informovala Ing. Zlatica Povalačová. OZ berie 
na vedomie plat starostu obce p. Martina Hajka v súlade s ods. 3 § 4 zák. č. 253/1994 
Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona a  to v sume 
1 416 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2015. OZ schvaľuje starostovi obce p. Martinovi 
Hajkovi v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat 
o 20 %  a to v sume 284 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2015. OZ ukladá Ing. Zlatici 
Povalačovej vypracovať oznámenie o výške funkčného platu starostovi obce p. Martinovi 
Hajkovi od 1.1.2015 a doplatiť rozdiel od  1.1.2015 do 30.3.2015 vo výplatnom termíne 
za mesiac apríl 2015. 

         (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 
12. Prerokovanie platu kontrolórky obce z dôvodu zmeny priemernej mesačnej mzdy v 

hospodárstve SR za rok 2014, o ktorom informovala Ing. Zlatica Povalačová. OZ berie 
na vedomie plat hlavného kontrolóra obce p. Dany Hojnošovej  v súlade s § 11 ods. 4 
písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a to v sume 220 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2015. OZ ukladá Ing. Zlatici 
Povalačovej vypracovať oznámenie o výške funkčného platu kontrolórke obce p. Dane 
Hojnošovej  od 1.1.2015 a doplatiť rozdiel od  1.1.2015 do 30.3.2015 vo výplatnom 
termíne za mesiac apríl 2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 
13. Správy o prevedených kontrolách kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou za rok 2014 

a k 31.3.2015. OZ berie na vedomie správy kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej  
o prevedených kontrolách za rok 2014 a k 31.3.2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

14. Opravu schváleného uznesenia zo dňa 16.12.2014 č. 2/2014/17a/2014 ohľadom výšky 
nevymožiteľných pohľadávok (chybný sumár). Suma 2 753,95 € sa upravuje na sumu 
1 828,40 €. OZ berie na vedomie opravu schváleného uznesenia zo dňa 16.12.2014 č. 
2/2014/17a/2014 ohľadom výšky nevymožiteľných pohľadávok (chybný sumár). Suma 
2 753,95 € sa upravuje na sumu 1 828,40 €. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

15. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2015 zo dňa 15.3.2015. OZ berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2015 zo dňa 15.3.2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

16. Smernicu – Verejné obstarávanie. OZ schvaľuje Smernicu – Verejné obstarávanie 
s účinnosťou od 1.3.2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

17. Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2015 vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou 
Schabjukovou. OZ schvaľuje účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2015 vypracovaný 
ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. OZ ukladá ekonómke viesť účtovníctvo 
podľa schváleného účtovného rozvrhu na rok 2015 a v prípade potreby tento účtovný 
rozvrh dopĺňať v zmysle platnej ekonomickej a funkčnej klasifikácie. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

18. Žiadosť Obce Mengusovce o poskytnutie dotácie pre Materskú školu v Mengusovciach 
pre 2 deti s trvalým pobytom v Obci Štôla. OZ schvaľuje dotáciu pre Obec Mengusovce 
za účelom zakúpenia školských potrieb pre Materskú školu v Mengusovciach vo výške 
30 €. OZ ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej vypracovať zmluvu o dotácii 
medzi Obcou Štôla a Obcou Mengusovce v termíne do 15.5.2015 a po účinnosti zmluvy 
zaslať dotáciu na účet Obce Mengusovce. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 
 



19. Žiadosť Občianskeho združenia Charita Agapé z Rimavskej Soboty o dobrovoľný 
finančný príspevok pre choré deti.  OZ nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku 
pre Občianske združenie Charita Agapé z Rimavskej Soboty. 
(Hlasovanie: za: 3 – Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský; proti: 1 – Martin Jackovič) 

 

20. Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi. OZ poveruje 
plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi Dobrovoľný hasičský zbor v Štôle. OZ 
ukladá starostovi obce uzatvoriť dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany 
pred požiarmi medzi Obcou Štôla a DHZ v Štôle v termíne do 31.5.2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

21. Informáciu starostu obce o prípravných prácach pri budovaní multifunkčného ihriska 
a o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenia ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa konalo dňa 21.4.2015 na obecnom 
úrade. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o prípravných prácach pri 
budovaní multifunkčného ihriska a o začatí spojeného územného a stavebného konania 
a nariadenia ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa konalo dňa 
21.4.2015. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

22. Informáciu starostu obce a kontrolórky obce o počte detí  v obci a možnosti vybudovania 
materskej školy v obci. OZ berie na vedomie informácie  starostu obce a kontrolórky 
obce o počte detí v obci a možnosti vybudovania materskej školy v obci. 

          (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

23. Informáciu o prebiehajúcej stavebnej činnosti v obci od 1.1.2015, ktorú podala Ing. 
Zlatica Povalačová. OZ berie na vedomie informáciu Ing. Zlatice Povalačovej 
o prebiehajúcej stavebnej činnosti v obci od 1.1.2015.          

         (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

24. V rôznom: 
 

 Návrh ekonómky obce p. Aleny Schabjukovej na vyradenie neupotrebiteľného 
alebo poškodeného majetku - kopírovací stroj MK č. 4, kopírovací stroj MK č. 6, 
koberec modrý MK č. 102. OZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného alebo 
poškodeného majetku - kopírovací stroj MK č. 4, kopírovací stroj MK č. 6, koberec 
modrý MK č. 102. OZ ukladá ekonómke obce vyradiť majetok z evidencie majetku 
obce do 30.6.2015. 

                       (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

 Informáciu ekonómky obce p. Aleny Schabjukovej, že od 1.1.2015 došlo k zmene 
kompetencie povoľovania výrubu stromov z Obce Štôla na Okresný úrad Poprad, 
odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad. Finančná náhrada 
z povoľovania výrubu stromov bude príjmom obce. Okresný úrad bude Obci Štôla 
zasielať na vedomie rozhodnutia o povolených výruboch stromov. OZ berie na 
vedomie informáciu ekonómky obce p. Aleny Schabjukovej, že od 1.1.2015 došlo 
k zmene kompetencie povoľovania výrubu stromov z Obce Štôla na Okresný úrad 
Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad, že finančná 
náhrada z povoľovania výrubu stromov bude príjmom obce a Okresný úrad bude 
Obci Štôla zasielať na vedomie rozhodnutia o povolených výruboch stromov. OZ 
ukladá ekonómke obce zaslať na Okresný úrad v Poprade oznámenie o čísle účtu 
Obce Štôla, na ktorý bude finančná náhrada za výrub stromov zasielaná. 

                       (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

 Starosta obce p. Martin Hajko informoval, že toho času sa spracováva plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Štôla. Zároveň informoval, že občania 



môžu vyplniť dotazník k plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Štôla do 
31.5.2015. Dotazník sa nachádza na stránke obce www.stola.sk „Aktuálne“. OZ 
berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o spracovávaní plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Štôla a o možnosti vyplnenia dotazníka 
k plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Štôla v termíne do 31.5.2015, 
ktorý sa nachádza na stránke obce www.stola.sk  „Aktuálne“. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 

 Starosta obce p. Martin Hajko informoval o pripravovaných akciách: 

5.5.2015 – pracovné stretnutie poslancov o 17,00 hod. 

6.6.2015 – Požiarnická súťaž 

13.6.2015 – Deň detí 

22.8.2015 – Nočná hasičská súťaž. 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o pripravovaných akciách. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa, Róbert Javorský) 

 
25. V diskusii na jednotlivé pripomienky zodpovedal starosta obce p. Martin Hajko.  

 
26. Návrh na uznesenie predložil p. Marián Handzuš. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

uznesenia č. 28-49/2015 z 5. zasadnutia OZ zo dňa 21.4.2015 jednohlasne. 
 

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

Martin Hajko 
starosta obce 
 
 
 
 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    
 
Marián Handzuš        ................................................... 
                             
Martin Jackovič        ....................................................  
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