
Zápisnica č. 22/2014 
z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 22.4.2014 
 
 

Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Vladimír Mierka 
 
 
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:  Pastrnák Peter 
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. Odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 

2013 
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Štôla za rok 2013 
7. Schválenie celoročného hospodárenia Obce Štôla za rok 2013 
8. Výročná správa Obce Štôla za rok 2013 
9. Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou za rok 2013 
10. Schválenie inventarizačného zápisu z vykonanej inventúry k 31.12.2013 
11. Schválenie účtovného rozvrhu pre rok 2014 
12. Prerokovanie platu starostu obce a kontrolóra obce 
13. Vyhlásenie voľby kontrolóra na šesťročné obdobie 
14. Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013 
15. Správa kontrolóra o prevedených kontrolách od posledného zasadania 
16. Informácia starostu obce o vykonaných rozpočtových opatreniach 1-4/2014 
17. Voľba prísediaceho na súde 
18. Príprava VZN Obce Štôla o o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov 

obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania v Obci 
Štôla  

19. Prerokovanie uznesenia OZ č. 17/2013/B/2 zo dňa 19.3.2014 ohľadom príspevku na 
1 dieťa do centier voľného času pre rok 2014 

20. Zmena rekonštrukcie obecného úradu za účelom vybudovania nájomných bytov 
21. Zmena Územného plánu Obce Štôla 
22. Prerokovanie uznesenia OZ č. 12/2012/C/3 ohľadom predaja obecných pozemkov 

pod bytovými domami s.č. 132 a 133 
23. Rôzne 
24. Diskusia 
25. Návrh na uznesenie 
26. 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 Alenou Schabjukovou a  konštatuje, že uznesenia 
OZ boli splnené.  
 

5. Odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 2013. 
OZ berie na vedomie odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 
Obce Štôla za rok 2013.  
 

6. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Štôla za rok 2013. OZ berie na 
vedomie správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej k účtovnej závierke Obce 
Štôla za rok 2013. 

 
7. Návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2013, ktorý vypracovala ekonómka obce 

Schabjuková Alena. Súčasťou záverečného účtu je plnenie programového rozpočtu 
Obce Štôla k 31.12.2013, poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 
a finančné výkazy k 31.12.2013. OZ berie na vedomie návrh Záverečného účtu Obce 
Štôla za rok 2013 vypracovaný ekonómkou obce Schabjukovou Alenou, ktorého 
súčasťou je plnenie programového rozpočtu Obce Štôla k 31.12.2013, poznámky 
k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a finančné výkazy k 31.12.2013. OZ 
schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2013 bez výhrad. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 
OZ schvaľuje Záverečný účet Obce Štôla za rok 2013 nasledovne: Prebytok 
hospodárenia Obce Štôla za rok 2013 vo výške 7 844,46 € bol použitý v priebehu roka 
2013 na splátku úveru vo výške 3 000 €. Zostatky finančných prostriedkov Obce Štôla vo 
výške 4 815,24 budú odvedené na účet rezervného fondu v Tatrabanke v termíne do 
30.4.2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 
 

 
8. Výročnú správu Obce Štôla k 31.12.2012 vypracovanú ekonómkou obce Schabjukovou 

Alenou. OZ berie na vedomie Výročnú správu Obce Štôla k 31.12.2012 vypracovanú 
ekonómkou obce Schabjukovou Alenou. 
 

9. Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou za rok 2013. OZ berie na vedomie Dodatok správy nezávislého audítora Ing. 
Márie Paškovej o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5. 
 

10. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej dokladovej inventúry Obce Štôla k 31.12.2013 
vypracovaný ekonómkou obce Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou 



komisiou. OZ schvaľuje Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej dokladovej  inventúry 
Obce Štôla k 31.12.2013 vypracovaný ekonómkou obce Alenou Schabjukovou 
a podpísaný inventarizačnou komisiou. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 
11. Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2014 vypracovaný ekonómkou obce Alenou 

Schabjukovou. OZ schvaľuje Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2014 vypracovaný 
ekonómkou obce Alenou Schabjukovou. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 
12. Plat starostu obce od 1.1.2014. Poslancov o doterajšom plate starostu a kontrolóra 

a o možnosti úpravy platov informovala mzdová účtovníka Ing. Zlatica Povalačová. OZ 
berie na vedomie plat starostu Martina Hajku 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 1 360 € 
mesačne s účinnosťou od 1.1.2014. OZ schvaľuje starostovi 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 272 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2014.  
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 

OZ berie na vedomie plat hlavného kontrolóra obce 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 211 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 
13. Vyhlásenie voľby kontrolóra na šesťročné obdobie. OZ schvaľuje úväzok pre hlavného 

kontrolóra 0,20. OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra v Obci Štôla na deň 10.6.2014. 
OZ ukladá zamestnancom obce vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra zverejniť 
spôsobom v mieste obvyklým a v Podtatranských novinách v termíne do 29.4.2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský) 

 
14. Správu kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského o kontrolnej činnosti za rok 2013 

predloženú na podateľni obecného úradu dňa 25.2.2014. OZ berie na vedomie Správu 
kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

 
15. Správu kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského o výsledkoch kontrol za obdobie I. 

štvrťroka 2014. OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce Ing. Stanislava 
Novajovského o výsledkoch kontrol za obdobie I. štvrťroka 2014. 

 
16. Informáciu starostu obce o vykonaných rozpočtových opatreniach 1-4/2014 za I. štvrťrok 

2014. Starosta obce navrhuje vykonať zmenu v Smernici Obce Štôla č. 8/2008/Účt. 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Štôla dodatkom a to v  § 22 
Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom a v § 33 Záverečné ustanovenie. OZ berie na 
vedomie informáciu starostu obce o vykonaných rozpočtových opatreniach 1-4/2014 za I. 
štvrťrok 2014.  OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici Obce Štôla č. 8/2008/Účt Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Štôla zo dňa 22.4.2014 s účinnosťou od 
1.5.2014. 
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
17.  Voľbu prísediaceho na súde. Na základe vyžiadania Okresného súdu v Poprade č.j. 1 

SprO/415/2014 zo dňa 21.3.2014 sa na funkciu prísediaceho na súde prihlásila p. 
Tatiana Sokol, trvale bytom Štôla 129. Obecné zastupiteľstvo v Štôle volí za prísediaceho 
na Okresnom súde v Poprade p. Tatianu Sokol, trvale bytom Štôla 129. OZ ukladá 
zamestnancom obce zaslať na Okresný úrad v Poprade rovnopis osvedčenia o zvolení 
prísediaceho do 30.4.2014.  
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 



18. Návrh VZN Obce Štôla č. 1/2014 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov 
obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania v Obci Štôla, 
ktorý bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým dňa 7.4.2014. OZ schvaľuje VZN 
Obce Štôla č. 1/2014 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania v Obci Štôla. 
(Hlasovanie:  za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
19. Výšku príspevku pre deti vo veku od 5 do15 rokov s trvalým pobytom na území Obce 

Štôla pre Centrá voľného času zaradených do siete škôl a školských zariadení. OZ 
schvaľuje výšku príspevku pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území 
Obce Štôla pre Centrá voľného času zaradených do siete škôl a školských zariadení  50 
€/dieťa/rok ako je  uvedená v uznesení č. 17/2013/B/2 zo dňa 19.3.2013, s tým že táto 
výška sa schvaľuje na dobu neurčitú. Ostatné podmienky v uzn. 17/2013/B/2 zo dňa 
19.3.2013 ostávajú nezmenené. 
(Hlasovanie:  za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
20. Zmenu rekonštrukcie obecného úradu za účelom vybudovania obecných nájomných 

bytov. OZ schvaľuje rekonštrukciu obecného úradu za účelom vybudovania obecných 
nájomných bytov na budove obecného úradu. 
(Hlasovanie:  za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
21. Zmenu územného plánu Obce Štôla. OZ schvaľuje zmenu územného plánu za účelom 

vybudovania nájomných bytov na budove obecného úradu.  
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
22. Prerokovanie predaja pozemkov (KN-C 572/4 o výmere 399 m2, pôvodne 330 m2 

a 572/5 o výmere 354 m2, pôvodne 330 m2) pod bytovými domami s.č. 132 a 133 na 
základe GO plánu vyhotoveného vyhotoviteľom Margitou Olekšákovou, ZEBEKA, Zimná 
464/66m 059 51 Spišská Belá č. 24/2013 zo dňa 19.11.2013, ktorý autorizačne overil Ing. 
Anton Olekšák dňa 19.11.2013 a úradne overil Okresný úrad Poprad katastrálny odbor 
dňa 28.11.2013 pod číslom G1 945/13. 
 
a) OZ schvaľuje odpredaj pozemku na parc. KN-C 572/4 -  zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 69 m2, čo  predstavuje rozdiel medzi uznesením č. 
12/2012/C/3 zo dňa 3.7.2012 a GO plánom vyhotoveným vyhotoviteľom Margitou 
Olekšákovou, ZEBEKA, Zimná 464/66, 059 51 Spišská Belá č. 24/2013 zo dňa 
19.11.2013, ktorý autorizačne overil Ing. Anton Olekšák dňa 19.11.2013 a úradne 
overil Okresný úrad Poprad katastrálny odbor dňa 28.11.2013 pod číslom 
G1 945/13 vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 133 v cene 20 €/m2.  
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
b)   OZ schvaľuje odpredaj pozemku na parc. KN-C 572/5 -  zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 24 m2, čo  predstavuje rozdiel medzi uznesením č. 
12/2012/C/3 zo dňa 3.7.2012 a GO plánom vyhotoveným vyhotoviteľom Margitou 
Olekšákovou, ZEBEKA, Zimná 464/66, 059 51 Spišská Belá č. 24/2013 zo dňa 
19.11.2013, ktorý autorizačne overil Ing. Anton Olekšák dňa 19.11.2013 a úradne 
overil Okresný úrad Poprad katastrálny odbor dňa 28.11.2013 pod číslom 
G1 945/13 vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 132 v cene 20 €/m2.  
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 
 
23. V rôznom: 
 

 Vypracovanie podkladov pre územné konanie a stavebné povolenie za účelom 
vybudovania nájomných bytov na budove obecného úradu. OZ súhlasí 
s vypracovaním podkladov pre územné konanie a stavebné povolenie za účelom 



vybudovania nájomných bytov na budove obecného úradu firmou JANJU, s.r.o., 
Hviezdoslavova 270, 059 21  Svit. 

       (Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 
 

 Doložka CO Obce Štôla zo dňa 22.4.2014. OZ schvaľuje Doložku CO Obce Štôla zo 
dňa 22.4.2014. 
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 
 

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k rekreačným chatám. OZ odporúča starostovi 
obce osloviť firmy  na predloženie cenových ponúk na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie k rekreačným chatám. 
(Hlasovanie: za 4 -  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Róbert Javorský, Mierka Vladimír) 

 

 Najbližší termín zasadania OZ:  10.6.2014 

 Voľba kontrolóra:   10.6.2014 

 Deň detí:     31.5.2014 

 Pamätný deň obce:   23.8. alebo 30.8.2014 
 

24. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce – Hajko Martin. 
 

25. Návrh na uznesenie predložil p. Jackovič Martin. OZ schvaľuje uznesenie z 22. zasadania 
OZ jednohlasne. 

 
26. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
      Jackovič Martin   ............................................ 
 

      Javorský Róbert  ............................................ 

 


