
Zápisnica č. 16/2012 
zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 11.12.2012 
 
 

Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír  
 
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. Schválenie VZN Obce Štôla č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu a programovému rozpočtu Obce Štôla na roky 

2013-2015 
7. Schválenie rozpočtu Obce Štôla na roky 2013-2015 a programového rozpočtu Obce Štôla  

na rok 2013 
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013 
9. Schválenie návrhu vyradenia majetku predloženého návrhovou komisiou  
10. Schválenie konceptu kroniky za rok 2011 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver 

 
 
Rokovanie zastupiteľstva: 
 

1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin. 
 

2. Zapisovateľ:   Schabjuková Alena  
    

        Overovatelia zápisnice:  Mierka Vladimír, Handzuš Marián 
 
    

3.   Návrhová komisia:  Mierka Vladimír, Handzuš Marián, Jackovič Martin 
 

 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 

4. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré previedla Schabjuková Alena. OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení OZ a konštatuje, že uznesenia boli  splnené.  
(Hlasovanie: jednohlasne) 
 

5. Návrh VZN Obce Štôla č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Štôla 
a zverejnený na internetovej stránke Obce Štôla v dňoch od 26.11.2012 do 5.12.2012 
a k uvedenému termínu fyzické a právnické osoby neuplatnili žiadnu pripomienku. OZ 
schvaľuje VZN Obce Štôla č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián;  zdržal sa: - 0; proti: 
1 – Mierka Vladimír) 



 
 

6. Odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Štôla na roky 2013 
– 2015 a k návrhu programového rozpočtu Obce Štôla na rok 2013. OZ berie na vedomie 
odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Štôla na roky 2013 
– 2015 a k návrhu programového rozpočtu Obce Štôla na rok 2013. 
(Hlasovanie: jednohlasne)  
 

7. Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2013-2015 a programového rozpočtu Obce Štôla  na rok 
2013, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Štôla a zverejnený na internetovej stránke 
Obce Štôla v dňoch od 26.11.2012 do 5.12.2012 a k uvedenému termínu fyzické a právnické 
osoby neuplatnili žiadnu pripomienku.  
OZ schvaľuje rozpočet Obce Štôla a programový rozpočet Obce Štôla na rok 2013. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián;  zdržal sa:  0; proti: 1 
– Mierka Vladimír) 
OZ berie na vedomie rozpočet Obce Štôla na roky 2014-2015. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián;  zdržal sa: 1 – 
Mierka Vladimír; proti: 0) 
 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013, ktorý bol zverejnený na 
úradnej tabuli  dňa 21.11.2012 a zvesený z úradnej tabule dňa 11.12.2012 a k návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. 
polrok 2013 bez pripomienok. 
(Hlasovanie: jednohlasne) 

 
9. Návrh vyradenia neupotrebiteľného majetku predložený vyraďovacou komisiou. OZ schvaľuje 

vyradenie  neupotrebiteľného majetku predložený vyraďovacou  komisiou vo výške  
13 017,92 €. 
(Hlasovanie: jednohlasne) 

 
10. Koncept kroniky za rok 2011 predložený kronikárkou obce Valekovou Vierou. OZ schvaľuje 

koncept kroniky za rok 2011 a ukladá kronikárke Valekovej Viere prepísať schválený koncept 
kroniky do kroniky obce. Termín: 31.1.2013 
(Hlasovanie: jednohlasne) 
 

11. V rôznom: 
 
a) Návrh ekonómky obce Schabjukovej Aleny na odpísanie zmarenej investície na požiarnu zbrojnicu 

(štúdia a rozpočet na novú požiarnu zbrojnicu) vo výške 512,- €, ktorá bola od roku 2009 vedená na 
účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. OZ súhlasí s odpísaním zmarenej investície na 
požiarnu zbrojnicu (štúdia a rozpočet na novú požiarnu zbrojnicu) vo výške 512,- €, ktorá bola od roku 
2009 vedená na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. 
(Hlasovanie: jednohlasne) 

 
b) Informáciu kontrolóra obce Ing. Novajovského Stanislava o prijatej žiadosti od poslanca Mierku 

Vladimíra na vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami. Keďže táto žiadosť bola 
prijatá dňa 11.12.2012 v popoludňajších hodinách, kontrolór obce podal poslancovi Mierkovi 
Vladimírovi vysvetlenie len na časť požadovaných informácií v žiadosti. OZ berie túto informáciu na 
vedomie  
(Hlasovanie: jednohlasne) 
 

c) Návrh poslanca Mierku Vladimíra na zníženie dispozičného finančného limitu pre starostu obce 
z doterajších 1 000 € na 400 €. OZ nesúhlasí s návrhom poslanca Mierku Vladimíra na zníženie  
dispozičného finančného limitu  pre starostu obce z doterajších 1000 € na 400 €. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Javorský Róbert, Handzuš Marián;  zdržal sa: - 0;    
proti: 1 – Mierka Vladimír) 

 
 
 



d) Návrh poslanca Mierku Vladimíra  vykonať kontrolórom obce kontrolu dodávateľských faktúr za rok 
2012 za vykonané práce v obci firmou Adam Slodičák a.s., Krátka 737/23, 059 01  Spišská Belá. OZ 
berie na vedomie návrh poslanca Mierku Vladimíra vykonať kontrolórom obce kontrolu 
dodávateľských faktúr za rok 2012 za vykonané práce v obci firmou Adam Slodičák a.s., Krátka 
737/23, 059 01  Spišská Belá. OZ ukladá kontrolórovi obce Ing. Novajovskému Stanislavovi vykonať 
kontrolu došlých dodávateľských faktúr od firmy  Adam Slodičák a.s., Krátka 737/23, 059 01  Spišská 
Belá za rok 2012 a vykonať kontrolu vykonaných prác v obci firmou Adam Slodičák a.s., Krátka 
737/23, 059 01  Spišská Belá za rok 2012. Termín: Najbližšie zasadanie OZ. 

       (Hlasovanie: jednohlasne) 
 

e) Informáciu starostu obce Hajku Martina o výške členského príspevku do Občianskeho združenia PRO 
TATRY na roky 2013-2014. OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce Hajku Martina o výške 
členského príspevku do Občianskeho združenia PRO TATRY na roky 2013-2014.  

       (Hlasovanie: jednohlasne) 
 

f) Informáciu starostu obce Hajku Martina o pripravovanej akcii Štôlska koštofka, ktorá sa uskutoční dňa 
29.12.2012. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o pripravovanej akcii Štôlska koštofka, 
ktorá sa uskutoční dňa 29.12.2012. 
(Hlasovanie: jednohlasne) 
 

g) Pracovné stretnutie poslancov – 18.12.2012 o 16,30 hod. OZ berie na vedomie, že pracovné 
stretnutie poslancov sa uskutoční dňa 18.12.2012 o 16,30 hod.  
(Hlasovanie: jednohlasne) 

 
12. V diskusii na jednotlivé otázky odpovedal starosta obce Hajko Martin. 

 
13. Návrh na uznesenie predložil Mierka Vladimír.  OZ schvaľuje uznesenie zo 16. zasadania OZ 

jednohlasne. 
 

14. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

 

Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
Mierka Vladimír   ............................................................. 
 
Handzuš Marián   ............................................................. 


