
Zápisnica č. 1/2014 
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 25.11.2014 
 
 

Prítomní poslanci: 
 
doterajší: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter 
novozvolení: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj 
 
Starosta: doterajší aj novozvolený:   Hajko Martin 
 
Predseda MVK: Schabjuk Ladislav 
 
 
Program: 
 
1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom. 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Poverenie zastupovaním. 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.  
7. Určenie platu starostu obce. 
8. Rôzne. 
9. Diskusia. 
10. Návrh na uznesenie. 
11. Záver. 
 
 
1. Úvodné náležitosti: 
 

a) Ustanovujúce zasadnutie otvoril doterajší a zároveň aj novozvolený starosta p. Hajko Martin. 
 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  
 
Zapisovateľ:     Schabjuková Alena  
Overovatelia zápisnice:  Jackovič Martin, Handzuš Marián 
 

c) Predseda miestnej volebnej komisie p. Schabjuk Ladislav oboznámil s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy obce zo dňa 15.11.2014 a zároveň odovzdal novozvolenému starostovi obce 
a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. OZ berie na vedomie  informáciu predsedu 
miestnej volebnej komisie p. Schabjuka Ladislava o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva v Štôle. 



d) Novozvolený starosta p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu, čo potvrdil svojím 
podpisom a ujal sa vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. OZ konštatuje, že 
novozvolený starosta obce p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
 

e) Novozvolení poslanci Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip a Ing. Varsa Juraj 
zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojimi podpismi. 
OZ konštatuje, že novozvolení poslanci Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip 
a Ing. Varsa Juraj zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

f) Starosta obce p. Hajko Martin predniesol prítomným príhovor a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 
2. Starosta obce p. Hajko Martin predložil program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktorý prítomní poslanci jednohlasne schválili. 
 

3. Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert.  
 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 

4. Oznámenie starostu obce p. Hajka Martina, že na nastávajúce volebné obdobie poveruje zastupovaním 
poslanca p. Jackoviča Martina. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Hajka Martina, že na 
nastávajúce volebné obdobie poveruje zastupovaním poslanca p. Jackoviča Martina.  

 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. OZ poveruje poslanca p. Jackoviča Martina zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

      (Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 
 

6. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov komisií. OZ zriaďuje tieto komisie:  
 
a) komisiu finančnú, správy obecného majetku, 
b) komisiu pre kultúru a šport, 
c) komisiu pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného plánu, 
d) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve. 

 
OZ volí predsedov a členov komisií nasledovne: 
 
a) komisia finančná a správy obecného majetku 

  
predseda: Handzuš Marián 
členovia:  Schabjuková Alena, Láska Filip 
 

b) komisia pre kultúru a šport 
 
predseda: Láska Filip 

   členovia:  Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert, Ing. Varsa Juraj, Ing. Povalačová   
Zlatica, Bachorík Radovan, Hajková Michaela, Jackovičová Ingrid, Pachoň Martin, 
Pachoň Marek, Kuzmík Ján 

    
 
 



c) komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného plánu 
 
predseda: Jackovič Martin 
členovia:  Javorský Róbert, Handzuš Marián, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj 
    

 
d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve 

 
predseda: Javorský Róbert 
členovia:  Ing. Varsa Juraj 
 
(Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 

 
7. Určenie platu starostovi obce. OZ berie na vedomie plat starostu p. Hajka Martina v súlade s § 3 ods. 1  a 

§ 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení 
neskorších predpisov a to v sume  1 360 € mesačne a schvaľuje zvýšený plat starostu p. Hajka Martina v 
súlade s § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci 
v znení neskorších predpisov o 20 % a to v sume 272 € mesačne. 
(Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 

 

8. V rôznom: 
 

 Starosta informoval o príprave rozpočtu Obce Štôla na roky 2015-2017. OZ ukladá ekonómke p. 
Schabjukovej Alene zverejniť návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2015-2017 do 1.12.2014. 
 

 Starosta informoval o príprave VZN Obce Štôla č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatkoch. Návrh 
poslancov OZ bude zapracovaný do návrhu VZN. OZ ukladá Ing. Povalačovej Zlatici zverejniť návrh 
VZN Obce Štôla č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatkoch v termíne do 1.12.2014. 

 

 Starosta informoval o návrhu VZN Obce Štôla č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré posúdila Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Poprad. OZ ukladá ekonómke p. Schabjukovej Alene zverejniť návrh VZN Obce Štôla č. 
3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré 
posúdila Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad v termíne do 1.12.2014. 

 

 Starosta informoval, že dňa 5. 12. 2014 sa uskutoční stretnutie detí s Mikulášom. 
 

 Starosta informoval, že dňa  27. 12. 2014 sa uskutoční Štôlska koštofka. 
 

 Starosta informoval, že najbližšie zasadanie sa uskutoční 16. 12. 2014 o 17,00 hod., na ktorom budú 
schvaľované všeobecné záväzné nariadenia a rozpočet Obce Štôla a žiadal o účasť všetkých 
poslancov. 

 

 Starosta informoval, že dňa 2.12.2014 o 17,00 hod. sa uskutoční zasadanie komisie pre kultúru 
a šport za účelom usporiadania Mikuláša a dňa 12.12.2014 o 17,00 hod. sa uskutoční zasadanie 
komisie pre kultúru a šport za účelom usporiadania Štôlskej koštofky. 

 
9. V diskusii na jednotlivé pripomienky zodpovedal starosta obce. 

 
 
 
 
 



10.  Návrh na uznesenie predložil p. Jackovič Martin. OZ schvaľuje uznesenia č. 1-6/2014 z 1. zasadnutia OZ 
zo dňa 25.11.2014 jednohlasne. 

 

11.  Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pozval prítomných na malé občerstvenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Hajko 
starosta obce 
 
 
 

Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Jackovič Martin ................................................... 
                             
                                             Handzuš Marián .................................................. 


