
Zápisnica č. 18/2016 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 15.8.2017 
 
 
Prítomní poslanci:  Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský 
Ospravedlnení: Filip Láska, Ing. Juraj Varsa 
Starosta: Hajko Martin 
Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
5. Správa kontrolórky obce o prevedených kontrolách od posledného zasadania OZ 
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 
7. Prerokovanie rozpočtových opatrení Obce Štôla č. 3/2017 zo dňa 26.6.2017, č. 4/2017 zo dňa 

24.7.2017, č. 5/2017 zo dňa 11.8.2017 
8. Prerokovanie vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja k poskytnutiu dotácie na 

vybudovanie detského ihriska 
9. Žiadosť o povolenie rozšírenia parkoviska pri bytovom dome Patria 
10. Prerokovanie žiadosti manželov Láskových, Vyšné Hágy ohľadom odpredaja pozemkov 
11. Prerokovanie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2016 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 
 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. Martin 

Hajko.  
OZ schvaľuje program rokovania 18. zasadania OZ v Štôle zo dňa 15.8.2017. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. 

Martin Jackovič a p. Marián Handzuš.  
OZ berie na vedomie, že a zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov 
zápisnice boli určení p. Martin Jackovič a p. Marián Handzuš. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Martin Jackovič, p. Marián Handzuš a p. Róbert 

Javorský 
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Jackovič, p. Marián Handzuš a p. Róbert 
Javorský. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 

 

4. Kontrolu plnenia uznesení prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou.  
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného dňa 30.5. 2017 
prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou a konštatuje, že uznesenia OZ boli splnené 
alebo sa priebežne plnia. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
5. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o prevedených kontrolách za obdobie od 1.6. – 

15.8.2017.  



OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o prevedených kontrolách za 
obdobie 1.6. – 15.8.2017. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
6. Informáciu starostu obce o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.  
OZ súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
OZ schvaľuje 5%-tné financovanie z vlastných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu 
požiarnej zbrojnice, drobné stavebné a udržiavacie práce a stavebné úpravy.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 

7. Rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 3/2017 zo dňa 26.6.2017, č. 4/2017 zo dňa 24.7.2017, č. 
5/2017 zo dňa 11.8.2017, ktoré predložila ekonómka obce p. Alena Schabjuková.  
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 3/2017 zo dňa 26.6.2017, č. 4/2017 zo dňa 
24.7.2017, č. 5/2017 zo dňa 11.8.2017.  
OZ ukladá  ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zaslať do RIS.SAMu rozpočtové opatrenie č. 
5/2017 zo dňa 11.8.2017 v termíne do 25.9.2017. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 
 

8. Informáciu starostu obce o neposkytnutí dotácie z Prešovského samosprávneho kraja na 
vybudovanie detského ihriska z dôvodu, že naša žiadosť nebola podporená pridelením dotácie 
zo strany poslancov samosprávneho kraja.  
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o neposkytnutí dotácie z  Prešovského 
samosprávneho kraja na vybudovanie detského ihriska z dôvodu, že naša žiadosť nebola 
podporená pridelením dotácie zo strany poslancov samosprávneho kraja. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
9. Žiadosť RNDr. Ľudmily Slavkovej a  Antona Slavkova (zástupcu vlastníkov bytov bl. Patria), 

Štôla 131 o povolenie rozšírenia parkoviska pri bytovom dome Patria vedenú pod č.j. OS 
332/2017 zo dňa 27.6.2017.  
OZ schvaľuje z rozpočtu obce 1 000 € na kúpu stavebného materiálu za účelom úpravy 
priestranstiev okolo bytového domu s.č. 131. Príspevok bude poskytnutý z rozpočtu obce v roku 
2018 na základe predložených dokladov.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
10. Žiadosť p. Valérie Láskovej a MUDr. Milana Lásku, Vyšné Hágy 15 vedenú pod č.j. 

OS383/2017 zo dňa 9.8.2017 ohľadom odpredaja časti pozemkov vedených na LV č. 1 parc. 
KN-E 985/4 – vodné plochy  (novovytvorená parcela podľa GP č. 49/2017 zo dňa 19.7.2017 
KN-C 763/13 – 4 m2 – vodná plocha a KN-C 763/14 – 3 m2 – vodná plocha).  
OZ nesúhlasí s odpredajom pozemku p. Valérii Láskovej a MUDr. Milanovi Láskovi, Vyšné 
Hágy 15 vedeného na LV č. 1 parc. KN-E 985/4 – vodné plochy  (novovytvorená parcela podľa 
GP č. 49/2017 zo dňa 19.7.2017 KN-C 763/13 – 4 m2 – vodná plocha a KN-C 763/14 – 3 m2 – 
vodná plocha).  
 (Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

OZ schvaľuje predaj časti pozemku KN-E 985/4 – vodné plochy vedeného na LV č. 1 p. Valérii 
Láskovej a MUDr. Milanovi Láskovi, Vyšné Hágy 15 podľa § 9a odst 8. písmena a,b) zákona 
138/1991 Zb. ohraničeného plotom o výmere, ktorý bude stanovený novým geometrickým 
plánom. Cena pozemku 20,- eur/m2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, s 
návrhom na vklad  a s vypracovaním zmluvy znášajú kupujúci. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
11. Koncept kroniky Obce Štôla za rok 2016 predložený Ing. Zlaticou Povalačouvou.  

OZ schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2016 predložený Ing. Zlaticou Povalačovou 
a ukladá kronikárke obce Ing. Zlatici Povalačovej prepísať koncept kroniky do kroniky obce 
v termíne do  30.9.2017. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 



12. V rôznom: 
 

a) Vzdanie sa členstva Ing. Petry Jankovičovej v komisii pre kultúru a šport. OZ berie na 

vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Petry Jankovičovej v komisii pre kultúru a šport. 

(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 
 

b) Doplnenie komisie pre kultúru a šport. OZ schvaľuje za člena kultúrnej komisie a športu p. 

Denisu Hajkovú.  

(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 

c) Informáciu starostu obce, že kolaudácia multifunkčného ihriska sa uskutoční dňa 17.8.2017. 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, že kolaudácia multifunkčného ihriska sa 

uskutoční dňa 17.8.2017. 

(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 
 

d) Informáciu starostu obce o pripravovaných požiarnických súťažiach dňa 19.8.2017.  

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o pripravovaných požiarnických súťažiach 

dňa 19.8.2017. 

(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
13. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Martin Hajko. 

 
14. Návrh na uznesenie predložil p. Martin Jackovič.   OZ schvaľuje uznesenia č. 206-218/2017 z 

18. zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.8.2017. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský) 

 
15. Záverom starosta obce p. Martin Hajko poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Martin Hajko 
   starosta obce, v.r.  

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
Martin Jackovič             ............................................................ 
 
Marián Handzuš            ............................................................                         
 


