
Zápisnica č. 21/2018 
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 26.6.2018 
 
 
Prítomní poslanci:    Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň 
Ospravedlnení poslanci: Róbert Javorský, Filip Láska  
Starosta:   Hajko Martin 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie nového Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
5. Schválenie nového Štatútu Obce Štôla 
6. Kontrola plnenia uznesení z 20. zasadania obecného zastupiteľstva  
7. Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie február – jún 2018 
8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 
9. Schválenie rozpočtových opatrení Obce Štôla  č. 2/2018 a 3/2018 
10. Schválenie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2017 
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na nové funkčné obdobie 
12. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie 
13. Prerokovanie žiadosti Jozefa Kantora s.r.o., Štôla 51 o opravu chodníka pred domom služieb 
14. Prerokovanie žiadosti Mgr. Petra Kὃteleša o prenájom pozemku pred rodinným domom s.č. 32 
15. Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Fábryho o prenájom pozemku pred rodinným domom s.č. 35 
16. Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Batizovce o poskytnutie finančného príspevku 
17. Oboznámenie s nesúhlasom manž. Láskových, Vyšné Hágy s kúpou alebo prenájmom 

pozemku 
18. Oboznámenie s povinnosťou označenia ulíc a pridelenia orientačných čísel v zmysle § 2b, 2c  

a § 4  ods. 5 písm. a1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
19. Rôzne: 

a) Informácia starostu o podanej žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti s.č. 106 a s.č. 743 na 
majetko-právny odbor Okresného úradu v Prešove 

b) Informácia starostu obce o odporúčaní komisie nami predloženého projektu žiadosti 
o poskytnutie dotácie na detské ihrisko na ďalší schvaľovací projekt 

c) Informácia starostu o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na detské ihrisko 
a o výsledku z otvárania ponúk dňa 26.6.2018 

d) Informácia starostu obce o uskutočnení 19. ročníka denného kresťanského anglického 
tábora v dňoch  9.-13.7. 2018 

20. Diskusia 
21. Návrh na uznesenie 
22. Záver 
 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. Martin 

Hajko.  
Program rokovania OZ bol doplnený o: 

 Informáciu starostu obce z pracovného rokovania poslancov zo dňa 22.6.2018 

 Informáciu o stavebnej činnosti v obci za I. polrok 2018 

 Voľbu prísediacich na Okresnom súde v Poprade – p. Tatiana Sokol 

 Prehodnotenie nájmu Jozef Kantor, s.r.o., Štôla 51 v zmysle uznesenia OZ17/2018/198-
a/2017 zo dňa 30.5.2017 

 Informácia starostu obce o pridelení protipovodňového vozíka z MV SR 
OZ schvaľuje program rokovania 21. zasadania OZ v Štôle zo dňa 26.6.2018. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 
 



2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. 
p. Marián Handzuš a p. Marek Pachoň.  
OZ určuje za zapisovateľku p. Alenu Schabjukovú a za overovateľov zápisnice určuje p. 
Mariána Handzuša a p. Mareka Pachoňa. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

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

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Jackovič, p. Marián Handzuš a p. Marek 
Pachoň. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
 

4. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Štôle zo dňa 20.6.2018.  
a) OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Štôle zo dňa 20.6.2018. 
b) OZ ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Štôle zo dňa 25.5.2010, schválený 

uznesením OZ 26/2010/B/1. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
5. Návrh Štatútu Obce Štôla zo dňa 18.6.2018. 

a) OZ schvaľuje Štatút Obce Štôla zo dňa 18.6.2018. 
b) OZ ruší Štatút Obce Štôla zo dňa 25.5.2010, schválený uznesením OZ 26/2010/B/2. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
6. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 20. zasadania OZ zo dňa 13.3.2018 

prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou. 
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva OZ z 20. zasadania 
OZ zo dňa 13.3.2018 prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou a konštatuje, že 
uznesenia boli splnené okrem uznesenia 252/2018 – predaj časti obecných pozemkov manž. 
Láskovým z Vyšných Hágov. 

 (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
7. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej činnosti za obdobie február – jún 

2018. 
OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej činnosti za      
obdobie február – jún 2018.  

(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 predloženú kontrolórkou obce p. Danou 

Hojnošovou. 
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej na II. polrok 2018. 

 (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
9. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 2/2018 zo dňa 31.5.2018 a 3/2018 zo dňa 25.6.2018 

vypracované ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. 
a) OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 2/2018 zo dňa 31.5.2018 a 3/2018 zo 

dňa   25.6.2018 nasledovne: 
 

RO   Zvýšenie  Zníženie Rozdiel 

2/2018 
Príjmy 348 167 181 

Výdaje 12 885 12 704 181 

     RO   Zvýšenie  Zníženie Rozdiel 

3/2018 
Príjmy 221 50 171 

Výdaje 6 931 6 760 171 
 



b) OZ ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zaslať rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
z 25.6.2018 do RISSAM-u v termíne do 25.7.2018. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
10. Koncept kroniky Obce Štôla za rok 2017 vypracovaný Ing. Zlaticou Povalačovou. 

a) OZ schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2017. 
b) OZ ukladá kronikárke obce Ing. Zlatici Povalačovej prepísať schválený koncept kroniky 

Obce Štôla do kroniky obce v termíne: 30.9.2018. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce a nové funkčné obdobie. 

OZ určuje starostovi obce na celé nové funkčné obdobie v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu na plný 
úväzok. 

 (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
12. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie. 

OZ určuje v zmysle § 11, ods. 3, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018-2022 bude mať Obecné 
zastupiteľstvo 5 poslancov a jeden volebný obvod. 

 (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
13. Žiadosť Jozefa Kantora, s.r.o., Štôla 51 o opravu chodníka pred domom služieb. 

OZ schvaľuje opravu chodníka pred domom služieb. 
 (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
14. Žiadosť Mgr. Petra Köteleša (OS 108-001/201/ zo dňa 5.6.2018) o dlhodobý prenájom časti 

obecného pozemku KN-C 752 o výmere 42 m2  za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest. 
a) OZ schvaľuje prenájom časti obecného pozemku KN-C 752 o výmere 42 m2 Mgr. Petrovi 

Kὃtelešovi za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest s tým, že na uvedenom pozemku 
budú vytvorené parkovacie miesta zatrávňovacími panelmi.  

b) OZ ukladá obecnému úradu vypracovať zmluvu o prenájme pozemku  s Mgr. Petrom 
Kὃtelešom na obdobie 10 rokov v termíne do 6.7.2018. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
15. Žiadosť p. Rudolfa Fábryho (OS 109-001/2018 zo dňa 5.6.2018) o prenájom časti obecného 

pozemku KN-C 752 o výmere 46 m2 za účelom vytvorenia parkovacích miest. 
a) OZ schvaľuje prenájom časti obecného pozemku KN-C 752 o výmere 46 m2 p. Rudolfovi 

Fábrymu za účelom vytvorenia parkovacích miest s tým, že na uvedenom pozemku budú 
vytvorené parkovacie miesta zatrávňovacími panelmi.  

b) OZ ukladá obecnému úradu vypracovať zmluvu o prenájme pozemku s p. Rudolfom 
Fábrym na obdobie 10 rokov v termíne do 6.7.2018. 
(Hlasovanie k bodom a) a b): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
16. Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Batizovce o poskytnutie finančného príspevku. 

OZ nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu 
v Batizovciach z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a z dôvodu, že obec financuje 
z rozpočtu obce vlastné požiarnické družstvá. 

   (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 
 

17. Informáciu starostu obce p. Martina Hajka s nesúhlasom manželov Láskových, Vyšné Hágy s 
kúpou obecného pozemku v zmysle uznesenie 20/2018/252 a ani s prenájom pozemku. 
OZ trvá na podmienkach predaja určených v uznesení OZ č. 20/2018/252 a) až d) zo dňa 
13.3.2018, alebo na prenájme pozemku o výmere 184 m2 v zmysle Zásad prenájmu 
pozemkov a stanovenia minimálnych cien za prenájom pozemkov v Obci Štôla. V prípade, že 
nedôjde v termíne do 31.8.2018 k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy alebo zmluvy o nájme, 
OZ požaduje navrátenie pozemku do pôvodného stavu t.z. odstránenie oplotenia a mostu. 



   (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
18. Informáciu starostu obce p. Martina Hajka s povinnosťou obce označenia ulíc a pridelenia 

orientačných čísel v zmysle § 2b, 2c  a § 4  ods. 5 písm. a1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. 
a) OZ berie na vedomie Informáciu starostu obce p. Martina Hajka s povinnosťou obce 

označenia ulíc a pridelenia orientačných čísel v zmysle § 2b, 2c  a § 4  ods. 5 písm. a1) 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

b) OZ doporučuje s touto informáciou oboznámiť občanov obce formou zaslania listu a plánu 
ulíc, aby mohli občania v termíne do 31.10.2018 predkladať návrhy názvov jednotlivých 
ulíc. 

c) OZ ukladá obecnému úradu zaslať občanom informácie v zmysle bodov a) a b). do 
31.7.2018. 

(Hlasovanie k bodom a),b) a c): prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; 
nehlasoval: 0) 

 
19. V rôznom: 

 
a) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o podanej žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti 

s.č. 106 a s.č. 743 na majetko-právny odbor Okresného úradu v Prešove. 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o podanej žiadosti 
o odkúpenie nehnuteľnosti s.č. 106 a s.č. 743 na majetko-právny odbor Okresného úradu 
v Prešove. 

    (Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
b) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o vyjadrení Úradu vlády SR  o odporúčaní 

komisie nami predloženého projektu žiadosti o poskytnutie dotácie na detské ihrisko na 
ďalší schvaľovací projekt. 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o vyjadrení Úradu vlády SR 
(OS 59-003/2018 zo dňa 23.5.2018) o odporúčaní komisie nami predloženého projektu 
žiadosti o poskytnutie dotácie na detské ihrisko na ďalší schvaľovací projekt. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
c) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na 

detské ihrisko a o výsledku z otvárania ponúk dňa 26.6.2018. 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o zverejnení výzvy na 
predkladanie ponúk na detské ihrisko a o výsledku z otvárania ponúk dňa 26.6.2018. 
Komisiou bola vybraná firma ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, Nitra. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
d) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o uskutočnení 19. ročníka denného 

kresťanského anglického tábora v dňoch  9.-13.7.2018. 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o uskutočnení 19. ročníka 
denného kresťanského anglického tábora v dňoch  9.-13.7.2018. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
e) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka z pracovného rokovania poslancov zo dňa 

22.6.2018. 
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka z pracovného rokovania 
poslancov zo dňa 22.6.2018. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
f) Informáciu o stavebnej činnosti v obci za I. polrok 2018 predloženú Ing. Zlaticou 

Povalačovou. 
OZ berie na vedomie informáciu o stavebnej činnosti v obci za I. polrok 2018. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 

g) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka, že na základe dožiadania Okresného súdu 
v Poprade bola navrhnutá na voľbu prísediaceho trestného senátu Okresného súdu v 
Poprade p. Tatiana Sokol, Štôla 129 a dňa 25.6.2018 došlo vyjadrenie predsedu 



Okresného súdu v Poprade, že súhlasí so zvolením nami navrhnutým kandidátom – 
Tatiana Sokol, Štôla 129. 
OZ volí za prísediacu trestného senátu Okresného súdu v Poprade na volebné obdobie 
2018 - 2022 p. Tatianu Sokol, trvale bytom Štôla 129.  
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
h) Prehodnotenie nájmu Jozef Kantor, s.r.o., Štôla 51 v zmysle uznesenia OZ 17/201/198-

a/2017 zo dňa 30.5.2017. 
OZ schvaľuje nájom pre Jozefa Kantora, s.r.o. Štôla 51 pre obdobie 1.7.2018 – 30.6.2019 
vo výške roku 2017. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 

i) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka o pridelení protipovodňového vozíka z MV SR. 
OZ berie na vedomie informáciu p. Martina Hajka o pridelení protipovodňového vozíka 
z MV SR. 

 
20. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce p. Martin Hajko. 

 
21. Návrh na uznesenie z 21. zasadania predložil p. Marián Handzuš. 

OZ schvaľuje uznesenia obecného zastupiteľstva z 21. zasadania obecného zastupiteľstva  
č. 261-286/2018. 
(Hlasovanie: prítomní 3; za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0) 

 
 
 
 
 

 
 
          Martin Hajko 

starosta obce 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    
                             
Marián Handzuš        ....................................................  
 
Marek Pachoň           ....................................................  
 


