
Zápisnica č. 24/2014 
z 24. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 5.8.2014 
 
 

Prítomní poslanci: Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián  
 
 
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Ospravedlnení poslanci: Pastrnák Peter 
Neospravedlnení poslanci: Mierka Vladimír   
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 monitorovacej správy Obce Štôla k 30.6.2014 
6. Voľba kontrolóra na nadchádzajúce 6-ročné obdobie 
7. V prípade zvolenia kontrolóra obce -  schválenie plánu kontrolnej činnosti 
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na nové funkčné obdobie 
9. Určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie 
10. Žiadosť p. Dušana Bachoríka o povolenie výstavby nového oplotenia a súhlasu na 

odkúpenie pozemku po vysporiadaní majetkových vzťahov so ŠL TANAP-u 
11. Usporiadanie akcie Pamätný deň obce pri príležitosti 700. výročia založenia 

benediktínskeho kláštora 
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:  Jackovič Martin, Javorský Róbert 
 
    
3. Návrhová komisia:  Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián 

(jednohlasne) 

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

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



5. Monitorovaciu správu Obce Štôla k 30.6.2014 zo dňa 9.7.2014, vypracovanú ekonómkou 
obce p. Schabjukovou Alenou. OZ schvaľuje Monitorovaciu správu Obce Štôla 
k 30.6.2014 zo dňa 9.7.2014, vypracovanú ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 

6. Voľbu kontrolóra Obce Štôla na nadchádzajúce  6-ročné obdobie. Starosta obce 
informoval o spísanej zápisnici z pracovného rokovania poslancov za účelom 
oboznámenia sa s kandidátmi na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Štôla, konaného 
dňa 5.8.2015.  Na zasadaní OZ bola uskutočnená voľba kontrolóra obce. OZ volí za 
kontrolóra  Obce Štôla od 1.9.2014 – 31.8.2020 p. Hojnošovú Danu zo Spišských 
Tomášoviec.  
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Štôla na obdobie od 1.9.2014 do 

31.12.2014 predložený p. Hojnošovou Danou. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
kontrolóra Obce Štôla na obdobie od 1.9.2014 – 31.12.2014 s tým, že plán kontrolnej 
činnosti dopĺňa o kontrolu kníh ubytovaných v mesiacoch október – november 2014. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na nové funkčné obdobie. OZ 
určuje  starostovi obce na celé nové funkčné obdobie v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah 
výkonu na plný úväzok. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 

9. Určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie. OZ určuje v zmysle § 9 zákona SNR 
č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 
11, ods. 3, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov počet 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom 
pre celú obec. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 

10. Žiadosť p. Dušana Bachoríka o povolenie výstavby nového oplotenia a súhlasu na 
odkúpenie pozemku KN-C 596 – ostatné plochy pri rodinnom dome s.č. 121 cca 
o výmere 146 m2 po vysporiadaní majetkových vzťahov so ŠL TANAP-u.  OZ berie na 
vedomie žiadosť p. Dušana Bachoríka, Štôla 121 o povolenie výstavby nového oplotenia 
vedenú pod č.j. 522/2014 zo dňa 28.7.2014. OZ súhlasí s výstavbou nového oplotenia 
a schvaľuje prednostné odpredanie pozemku KN-C 596 vedenom na LV č. 567 p. 
Dušanovi Bachorikoví a manž. Viere Bachoríkovej o výmere cca 146 m2 po vysporiadaní 
majetkových vzťahov so ŠL-TANAP-u. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 

 
11. Usporiadanie akcie Pamätný deň obce pri príležitosti 700. výročia založenia 

benediktínskeho kláštora. Starosta obce informoval prítomných o pozvaných skupinách, 
a o sponzorstve na tento Pamätný deň. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. 
Hajku Martina o pripravovanom programe a poskytnutých sponzorstvách na akciu 
„Pamätný deň obce pri príležitosti 700. výročia založenia benediktínskeho kláštora“, ktorá 
sa uskutoční dňa  30.8.2014. OZ berie na vedomie, že pracovné stretnutie poslancov sa 
uskutoční dňa  12.8.2014 o 17,00 hod. 

 
12. V rôznom: 

 

 Havarijný stav verejného osvetlenia pri bytových domoch s.č. 132 a 133. OZ berie 
na vedomie havarijný stav na verejnom osvetlení pri bytových domoch s.č. 132 
a 133 a schvaľuje zrealizovanie opravy havarijného stavu na verejnom osvetlení 
pri bytových domoch s.č. 132 a 133 z rezervného fondu vo výške 2 000 €. 
(Hlasovanie: za: 3 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián) 



 

13. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce – Hajko Martin. 
 
14. Návrh na uznesenie predložil p. Javorský Róbert. OZ schvaľuje uznesenie z 24. zasadania 

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

 

 

Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
       

Javorský Róbert   ........................................................... 
 
Jackovič Martin    ........................................................... 


