
Zápisnica č. 25/2014 
z 25. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 14.10.2014 
 

Prítomní poslanci: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, 
Pastrnák Peter  

 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:  - 
Ospravedlnení poslanci:  - 
Ostatní prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN Obce Štôla č. 2/2014 o propagácii volebnej kampane do orgánov 

samosprávy obce 
6. Schválenie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2013 
7. Schválenie inventarizačnej komisie  
8. Informácia o zaregistrovaní kandidátov pre voľby poslancov OZ a voľby starostu  
9. Súhlas na vykonávanie kontrolnej a inej činnosti pre kontrolórku obce 
10. Žiadosť p. Romana Hybena o odkúpenie časti pozemku KN-C 1030/5 o výmere cca 

30 m2 
11. Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s.č. 129 o opravu cesty pred a za bytovým 

domom Kriváň č. 129 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 
1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin. 
 
 
2. Zapisovateľ:   Schabjuková Alena  

    
      Overovatelia zápisnice:  Mierka Vladimír, Jackovič Martin 
    
 
3. Návrhová komisia:  Mierka Vladimír, Jackovič Martin, Javorský Róbert 

(OZ schvaľuje návrhovú komisiu jednohlasne) 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení predloženú p. Schabjukovou Alenou. OZ berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení prevedenú p. Alenou Schabjukovou a  konštatuje, že 
uznesenia OZ boli splnené.  
 

5. Návrh VZN Obce Štôla č. 2/2014 o propagácii volebnej kampane do orgánov 
samosprávy obce. OZ schvaľuje VZN Obce Štôla č. 2/2014 o propagácii volebnej 
kampane do orgánov samosprávy obce. OZ ukladá ekonómke obce p. Alene 
Schabjukovej zverejniť VZN Obce Štôla č. 2/2014 spôsobom v mieste obvyklým a účinné 
VZN zaslať na okresnú prokuratúru 
(Hlasovanie: za: 4 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír) 



 

6. Koncept kroniky Obce Štôla za rok 2013, ktorý spracovala Ing. Zlatica Povalačová. OZ 
schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2013 a ukladá kronikárke obce Ing. Zlatici 
Povalačovej zapísať schválený koncept kroniky do kroniky obce a ekonómke p. Alena 
Schabjukovej zverejniť koncept kroniky na internetovej stránke obce v termíne do 
11.11.2014. 
(Hlasovanie: za: 4 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír) 
 

 
7. Zloženie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventúry  za rok 2014. OZ schvaľuje 

inventarizačnú komisiu nasledovne: 
 

 na úseku obecného úradu, knižnice a v obci:  
predseda:   Handzuš Marián  
členovia:   Javorský Róbert, Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica 
 

 na úseku požiarnej ochrany:  
predseda:   Jackovič Martin 
členovia:     Pastrnák Peter, Bachorík Radovan 
 

      OZ ukladá vykonať inventúry majetku Obce Štôla  do 11.11.2014. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter) 

 

 
8. Informáciu starostu obce  o zaregistrovaní kandidátov pre voľby poslancov OZ a voľby 

starostu, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. OZ berie jednohlasne na vedomie 
informáciu starostu obce o zaregistrovaní kandidátov pre voľby poslancov OZ a voľby 
starostu, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. 
 

9. Možnosť vykonávania kontrolnej a inej činnosti mimo Obce Štôla pre kontrolórku obce p. 
Danu Hojnošovú. OZ súhlasí s vykonávaním kontrolnej a inej činnosti p. Dany 
Hojnošovej – kontrolórky obce mimo Obce Štôla. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter) 

 
10. Žiadosť p. Romana Hybena č.j. 692/2014 zo dňa 9.10.2014 o odkúpenie časti pozemku 

KN-C 1030/5 o výmere cca 30 m2 vedeného na LV č. 1 pri rodinnom dome s.č. 114. OZ 
neschvaľuje p. Romanovi Hybenovi predaj časti pozemku KN-C 1030/5 o výmere cca 30 
m2 vedeného na LV č. 1 pri rodinnom dome s.č. 114. OZ odporúča p. Romanovi 
Hybenovi podať si žiadosť o prenájom časti pozemku KN-C 1030/5 o výmere cca 30 m2 
vedeného na LV č. 1 do 31.10.2014. V prípade podania žiadosti p. Romana Hybena 
o prenájom časti pozemku KN-C1030/5 vedeného na LV č. 1 ukladá starostovi obce 
zamerať časť uvedeného pozemku, vypracovať náčrt v m2 a uzatvoriť nájomnú zmluvu 
do 15 dní od podania žiadosti o prenájom. Podkladom k nájomnej zmluve sú zásady 
o prenájme pozemkov obci. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter) 

 
11. Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s.č. 129 č.j. 602/2014 zo dňa 3.9.2014 o opravu 

cesty pred a za bytovým domom s.č. 129. OZ ukladá starostovi obce p. Martinovi Hajkovi  
vykonať obhliadku cesty pred bytovým domom s.č. 129 a kanálu na odtok povrchovej 
vody do 14 dní. Následne osloviť firmy na vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie 
závady na kanáli odtoku povrchovej vody a v prípade rozkopania MK z dôvodu 
odstráňovania poruchy aj na vyspravenie miestnej komunikácie. Po vybratí cenovej 
ponuky túto čiastku zapracovať do rozpočtu obce na rok 2015. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter) 
 
 

 
 



12. V rôznom: 
 

 Informácia starostu obce o pochvalnom uznaní usporiadania požiarnických 
pretekov a Pamätného dňa obce pri príležitosti 700-tého výročia vzniku 
benediktínskeho kláštora od p. Eleny Janvarsovej z Bratislavy. 
 

 Príprava VZN Obce Štôla ohľadom zriadenia trhového miesta. 
 

 Príprava rozpočtu Obce Štôla na rok 2015-2017. 
 

 Príprava VZN Obce Štôla o miestnych daniach a miestnom poplatku v zmysle 
zmien zákona. 

 

 Informáciu p. Emila Lásku ohľadom riešenia umiestnenia elektrického obecného 
rozvádzača, ktorý sa doposiaľ nachádza na budove v jeho vlastníctve. OZ ukladá 
starostovi obce zrealizovať výmenu elektrického obecného rozvádzača 
umiestneného na budove p. Emila Lásku a opravu verejného osvetlenia 
v blízkosti jazierka. Požadovanú výmenu a opravu zapracovať do rozpočtu obce 
na rok 2015. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, 
Pastrnák Peter) 

 

13. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce – Hajko Martin. 
 
14. Návrh na uznesenie predložil p. Vladimír Mierka. OZ schvaľuje uznesenie z 25. zasadania 

OZ jednohlasne. 
 
15. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

 

Zapísala: Schabjuková Alena 

 

 
 
 
         Martin Hajko 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Mierka Vladimír   ................................................ 
 
Jackovič Martin  ................................................  
 


