
Zápisnica č. 3/2010 
z 3.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 25.3.2011 
 
 
Prítomní poslanci:   
Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, Handzuš Marián  
 
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. Kúpa pozemku  
5. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z MF SR na individuálne  potreby obce   
      pre riešenie havarijnej situácie mostov v Obci Štôla 
6. Schválenie zmeny  rozpočtu Obce Štôla – rozpočtové opatrenie č. 1 
7.    Schválenie  účtovného rozvrhu Obce Štôla  
8. Prerokovanie smernice o čerpaní sociálneho fondu 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin. 
 
2. Zapisovateľ:   Schabjuková Alena  

    
      Overovatelia zápisnice:  Javorský Róbert, Jackovič Martin  
     
3. Návrhová komisia:  Javorský Róbert, Jackovič Martin, Marián Handzuš  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
4. Kúpu pozemku – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. číslo 736, 

výmera 88 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, vlastník vedený k  25.3.2011 na LV č. 
574. 
OZ schvaľuje kúpu pozemku – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. 
číslo 736, výmera 88 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, od vlastníka vedeného 
k 25.3.2011 na LV č. 574 za cenu 20,- €/m2. 
(Hlasovanie: za: 5 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, 
Handzuš Marián) 
 

5. Predloženie žiadosti o dotáciu z MF SR na individuálne potreby obce „Riešenie 
havarijných situácií v Obci Štôla“ (most pri s.č. 21 a garážové dvere na požiarnej 
zbrojnici). 
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu z MF SR na individuálne potreby obce 
„Riešenie havarijných situácií v Obci Štôla“ (most pri s.č. 21 a garážové dvere na 
požiarnej zbrojnici) vo výške 13 500,- €, z toho 10 %-né spolufinancovanie t.j. 1 350,- € 
bude zabezpečené Obcou Štôla. 
(Hlasovanie: za: 5 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, 
Handzuš Marián) 
 
 
 



6. Zmenu rozpočtu Obce Štôla – rozpočtové opatrenie č. 1, ktorú predložila p. Schabjuková 
Alena a na zasadnutí bola doplnená o návrhy poslancov a starostu obce.  
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu Obce Štôla – rozpočtové opatrečnie č. 1. 
(Hlasovanie: za: 5 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, 
Handzuš Marián) 

 
7. Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2011, ktorý spracovala p. Schabjuková Alena.  

OZ schvaľuje Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2011. 
(Hlasovanie: za: 5 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, 
Handzuš Marián) 
 

8. Internú smernicu č. 1/2011/PaM – Tvorba sociálneho fondu a použitie finančných 
prostriedkov zo sociálneho fondu zo dňa 12.1.2011, ktorú vypracovala p. Valeková Viera.  
OZ schvaľuje Internú smernicu č. 1/2011/PaM – Tvorba sociálneho fondu a použitie 
finančných prostriedkov zo sociálneho fondu zo dňa 12.1.2011.  
(Hlasovanie: za: 5 - Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, 
Handzuš Marián) 
 

9. V rôznom: 
 

 Miestna komunikácia na Uložisku – starosta obce p. Hajko Martin informoval, že táto 
situácia je riešená so subjektami, ktoré zabezpečujú výkopové práce a  s VSE. 

 
 Výrub stromov – starosta obce p. Hajko Martin informoval, že bolo vydané 

rozhodnutie na výrub stromov v obci z dôvodov uvedených v rozhodnutí. Verejné 
priestranstvá budú formou brigád postupne upravované. 

 
 Úprava miestnych komunikácii – p. Mierka Vladimír navrhol, aby okraje miestnej 

komunikácie na cintorín boli upravené makadamom a taktiež, aby povrch vozovky na 
Uložisku bol dosypávaný makadamom. 

 
 Letný anglický tábor – p. Handzuš Marián informoval, že letný anglický tábor sa 

uskutoční v dňoch 4.-8. júla 2011. Obec poskytne priestory na obecnom úrade. 
 

 Vodná plocha – rybník pri bytovkách – starosta obce p. Hajko Martin zistí spôsob 
prevodu uvedenej parcely do majetku obce. 

 
 
10. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal p. Hajko Martin   – starosta obce.  
 
11.  Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Schabjuková Alena 

 

 
H a j k o    Martin    

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


