
Zápisnica č. 14/2012 
zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 11.9.2012 
 

Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter, Mierka Vladimír  
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní 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. 1/2012 o o umiestňovaní  informačných, reklamných  

a propagačných zariadení na území Obce Štôla 
6. Zásady prenájmu pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom pozemkov 

v Obci Štôla 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

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

    
      Overovatelia zápisnice:  Handzuš Marián, Jackovič Martin 
    
3. Návrhová komisia:  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Pastrnák Peter 

 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré previedla Schabjuková Alena. OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení OZ a konštatuje, že uznesenia boli priebežne plnené. (jednohlasne) 
 

5. VZN Obce Štôla č. 1/2012 o umiestňovaní  informačných, reklamných  a propagačných 
zariadení na území Obce Štôla. OZ schvaľuje VZN Obce Štôla č. 1/2012 o umiestňovaní  
informačných, reklamných  a propagačných zariadení na území Obce Štôla. 
(Hlasovanie:  za: 4 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; proti: 1 – Mierka 
Vladimír) 
 

6. Zásady prenájmu pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom pozemkov v Obci 
Štôla. OZ schvaľuje Zásady prenájmu pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom 
pozemkov v Obci Štôla. 
(Hlasovanie: za: 4 – Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; proti: 1 – 
Mierka Vladimír) 

 
 
 
 



7. V rôznom: 
 
a) Informáciu kontrolóra obce Ing. Novajovského Stanislava o opatreniach na odstránenie zistených 

nedostatkov k sťažnosti č. 1/2012 podanej Ing. Šoltisom Jánom dňa 10.7.2012. OZ berie na vedomie 
informáciu kontrolóra  Ing. Novajovského Stanislava o opatreniach na odstránenie zistených 
nedostatkov k sťažnosti č. 1/2012 podanej Ing. Šoltisom Jánom dňa 10.7.2012  a  na základe tohto 
zistenia ruší Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané služby v obci 
schválenú OZ v Štôle dňa 7.6.2011 uzn. č. 4/2011/B/7 a schvaľuje novú Vnútornú smernicu Obce 
Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané služby v Obci Štôla zo dňa 11.9.2012 a Smernicu o postupe 
pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Štôla účinnú od 1.8.2012. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; Mierka 
Vladimír) 
 

b) Informáciu starostu Hajka Martina o rozsudku Okresného súdu v Košiciach II.  vedenú pod č.j. 
369/2012, o rozsudku Krajského súdu v Košiciach vedenú pod č.j. 370/2012  na vrátenie finančných 
prostriedkov Obci Štôla vo výške 1 328 € firmou EKOLINEC IPC spol. s.r.o. v Košiciach a o návrhu na 
vykonanie exekúcie  na uvedenú pohľadávku JUDr. Petrom Molnárom v Košiciach vedenú pod č.j. 
385/2012. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce (jednohlasne) 
 

c) Riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie pri bytovke s.č. 130 a kanalizačného poklopu. OZ 
schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie pred bytovým domom Solisko s.č. 130 a opravu 
havarijného stavu kanalizačného poklopu pri bytovom dome Solisko s.č. 130. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; Mierka 
Vladimír) 
 

d) Propagačný materiál Obce Štôla. OZ schvaľuje nákup propagačného materiálu v podobe pohľadníc 
v počte 1 000 ks za  hodnotu cca 190 €. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; Mierka      
Vladimír) 
 

e) Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce. OZ schvaľuje neupotrebiteľný majetok z bývalej 
materskej školy a školskej jedálne vyradiť. 
(Hlasovanie: za: 5 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter; Mierka           
Vladimír) 

 
f) Nespokojnosť obyvateľov bytových domov s.č. 133 v súvislosti s odpredajom obecných pozemkov 

pod  bytovými domami s.č. 133. Starosta obce im vysvetlil, že OZ  dňa 3.7.2012 prijalo uznesenie, č.  
12/2012/C/3, v ktorom súhlasí s odpredajom pozemkov s tým, že všetky náklady spojené s prevodom 
vlastníctva budú znášať kupujúci a toto uznesenie bolo zaslané  zástupcom vlastníkov bytov s tým, že 
im bola ponúkaná  možnosť spracovania kúpno-predajných zmlúv prostredníctvom osoby, na ktorú 
im bol daný telefonický kontakt.  S uvedenou osobou bolo navrhnuté stretnutie obyvateľov bytových 
domov na obecnom úrade do konca tohto týždňa. Bližší termín sa oznámi zástupcom vlastníkov 
bytových domov. 
 

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

9. Návrh na uznesenie predložil  Handzuš Marián.  OZ schvaľuje uznesenie zo 14. zasadania OZ 
jednohlasne. 

 
10. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Schabjuková Alena 
H a j k o    Martin    

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


