
Uznesenia 
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štôle,  

konaného dňa 25.11.2014 
 

(1 – 6/2014) 
 

 
Prítomní poslanci:  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Informáciu o  výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
2. Poverenie zastupovaním 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 
4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.  
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
 
 

Uznesenie č. 1/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štôle  
 
A. berie na vedomie 
 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v Štôle, ktoré predložil predseda miestnej 

volebnej komisie p. Schabjuk Ladislav, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Hajka Martina. 

 
B. konštatuje, že 
  
1. novozvolený starosta obce p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
2. novozvolení poslanci (Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip a Ing. Varsa Juraj) 

zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva. 
     
     
 .......................................... 
 

 
Uznesenie č. 2/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 

 
informáciu starostu obce p. Hajka Martina, že na nastávajúce volebné obdobie poveruje zastupovaním 
poslanca p. Jackoviča Martina.  
 
  
 ........................................... 
 



 
Uznesenie č. 3/2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štôle  
 
poveruje 
 
poslanca p. Jackoviča Martina zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
(Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 
 
 
 
          .................................................... 

 
 

Uznesenie č. 4/2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štôle  
 
A. zriaďuje 

 
a) komisiu finančnú, správy obecného majetku, 
b) komisiu pre kultúru a šport, 
c) komisiu pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného plánu, 
d) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve. 

 
B. volí 
 
predsedov a členov komisií nasledovne: 
 

a) komisia finančná a správy obecného majetku 
  
predseda: Handzuš Marián 
členovia:  Schabjuková Alena, Láska Filip 
 

b) komisia pre kultúru a šport 
 
predseda: Láska Filip 

   členovia:  Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert, Ing. Varsa Juraj, Ing. Povalačová   
Zlatica, Bachorík Radovan, Hajková Michaela, Jackovičová Ingrid, Pachoň Martin, 
Pachoň Marek, Kuzmík Ján 

    
c) komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného plánu 

 
predseda: Jackovič Martin 
členovia:  Javorský Róbert, Handzuš Marián, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj 
    

d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve 
 
predseda: Javorský Róbert 
členovia:  Ing. Varsa Juraj 



(Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 

 
 
 
           ......................................... 
 
 

Uznesenie č. 5/2014 
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A. berie na vedomie 
 
plat starostu p. Hajka Martina v súlade s § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov a to v sume 1 360 € mesačne. 
 
B. schvaľuje 
 
zvýšený plat starostu p. Hajka Martina v súlade s § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obci v znení neskorších predpisov o 20 % a to v sume 272 € mesačne. 
(Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 
 
 
 
          ...................................................... 

 
 

Uznesenie č. 6/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A. berie na vedomie 
 

 Informáciu starostu obce o príprave rozpočtu Obce Štôla na roky 2015-2017. 

 Informáciu starostu obce o príprave VZN Obce Štôla č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatkoch.  

 Informáciu starostu obce o VZN Obce Štôla č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré posúdila Regionálna veterinárna p potravinová 
správa Poprad. 

 Informáciu starostu obce, že dňa 5. 12. 2014 sa uskutoční stretnutie detí s Mikulášom. 

 Informáciu starostu obce, že dňa  27. 12. 2014 sa uskutoční Štôlska koštofka. 

 Informáciu starostu obce, že najbližšie zasadanie sa uskutoční 16.12.2014 o 17 hod., na ktorom 
budú schvaľované všeobecné záväzné nariadenia a rozpočet Obce Štôla. 

 Informáciu starostu obce, že dňa 2.12.2014 o 17,00 hod. sa uskutoční zasadanie komisie pre kultúru 
a šport za účelom usporiadania Mikuláša.  

 Informáciu starostu obce, že dňa dňa 12.12.2014 o 17,00 hod. sa uskutoční zasadanie komisie pre 
kultúru a šport za účelom usporiadania Štôlskej koštofky. 

 
 
 
 
 



B. ukladá 
 
1. Ekonómke p. Schabjukovej Alene zverejniť návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2015-2017 do 1.12.2014. 
 
2. Ing. Povalačovej Zlatici zverejniť návrh VZN Obce Štôla č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatkoch   
      v termíne do 1.12.2014. 
 
3. Ekonómke p. Schabjukovej Alene zverejniť návrh VZN Obce Štôla č. 3/2014 VZN Obce Štôla č. 3/2014 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré posúdila 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad v termíne do 1.12.2014. 

 
 (Hlasovanie: za – 5: Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Láska Filip, Ing. Varsa Juraj) 
 

 
 
          ......................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
                         

 
 
 
 
 

  Martin  Hajko 
            starosta obce   
                 (signet) 


