
Zápisnica č. 11/2016 
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 19.4.2016 
 
 
Prítomní poslanci:  Marián Handzuš, Martin Jackovič, Ing. Juraj Varsa 
Ospravedlnení: Filip Láska, Róbert Javorský 
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 
5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 2015 
6. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2015 
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Štôla za rok 2015 
8. Výročná správa Obce Štôla za rok 2015 
9. Vyjadrenie nezávislého audítora k výročnej správe Obce Štôla za rok 2015 
10. Schválenie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2015 a prerokovanie 

odporúčania nezávislého audítora preskúmať, či pozemky vo vlastníctve obce využívajú iné 
fyzické alebo právnické osoby 

11. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 
12. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách od posledného zasadania OZ 
13. Prerokovanie platu starostu obce  
14. Prerokovanie platu kontrolórky obce  
15. Schválenie rozpočtových opatrení 9/2015, 1-4/2016 
16. Schválenie smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Štôla od 

1.1.2016 
17. Schválenie účtovného rozvrhu Obce Štôla na rok 2016 
18. Žiadosť p. Jána Jurču, Štôla 71 o zmenu platného Územného plánu Obce Štôla 
19. Schválenie odpísania zmarenej investície „Prestavba obecného úradu za účelom výstavby 

nájomných bytov“ 
20. Prerokovanie uznesenia OZ č. 10/2015/98/2015 zo dňa 15.12.2015 ohľadom poskytnutia 

finančného príspevku pre ZŠ Svit 
21. Prerokovanie uznesenia OZ č. 9/2015/87/2015 (1-2) zo dňa 1.12.2015 ohľadom realizácie 

verejného osvetlenia prostredníctvom Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice 
22. Žiadosť vlastníkov bytov Štôla s.č.129 o vyhotovenie prístrešku na separovaný zber a opravu 

komunikácie pred a za bytovým domom Kriváň Štôla s.č.129 
23. Informácia o stavebnej činnosti v obci  
24. Informácia o podaných žiadostiach na poskytnutie finančných prostriedkov  
25. Rôzne 

 stanovenie poplatku za poskytovanie služieb – traktor 

 výrub stromov – presun kompetencie z okresného úradu na obec 

 prijaté sponzorstvá na dobudovanie multifunkčného a detského ihriska a prehľad 
o čerpaní finančných prostriedkov na vybudovanie multifunkčného ihriska 

26. Diskusia 
27. Návrh na uznesenie 
28. Záver 

 
 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. Martin 

Hajko. OZ schvaľuje program rokovania 11. zasadania OZ v Štôle zo dňa 19.4.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 
  



2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. 
Martin Jackovič a Ing. Juraj Varsa. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Martin Jackovič,  Ing. Juraj Varsa, p. Marián Handzuš. 

(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
  
4. Kontrolu plnenia uznesení  prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou. OZ berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou 
a konštatuje, že uznesenia OZ boli splnené okrem uznesenia č. 64/2015/b) zo dňa 7.7.2015. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
5. Návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2015, ktorý bol vypracovaný ekonómkou obce p. 

Alenou Schabjukovou a zverejnený na úradnej tabuli obce a na stránke obce 15 dní pred 
zasadaním obecného zastupiteľstva. OZ berie na vedomie predložený návrh záverečného účtu 
Obce Štôla za rok 2015 vypracovaný ekonómkou p. Alenou Schabjukovou. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
6. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2015. OZ berie na vedomie 

stanovisko kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej k záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2015. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

7. Správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku k účtovnej závierke Obce Štôla 
za rok 2015. OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej 
z Kežmarku  k účtovnej závierke Obce Štôla  za rok 2015. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
OZ potvrdzuje schodok hospodárenia Obce Štôla za rok 2015 vo výške 3 643,30 € a jeho 
pokrytie z rezervného fondu obce  „bez výhrad“. Čiastku  9 317,66 € (rozdiel medzi čerpaním 
rezervného fondu a skutočnou potrebou a po odpočítaní zostatku na účte sociálneho fondu)  
navrhujeme vrátiť na účet rezervného fondu do 30 dní od schválenia záverečného účtu Obce 
Štôla. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2015 bez výhrad. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
OZ ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zostatok rezervného fondu z roku 2015 vo 
výške  9 317,66 € previesť na účet rezervného fondu v Tatrabanke v Poprade v termíne do 
19.5.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
8. Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2015 vypracovanú ekonómkou obce p. Alenou 

Schabjukovou. OZ berie na vedomie individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2015 
vypracovanú ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 
 

9. Dodatok správy nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5.. OZ berie 
na vedomie dodatok správy nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z Kežmarku o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5. OZ 
ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zverejniť do RIS.SAMu individuálnu výročnú 
správu Obce Štôla za rok 2015 a výrok audítora v termíne do 31.5.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
10. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2015 vypracovaný 

ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou komisiou.  OZ 
schvaľuje inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2015 



vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou 
komisiou. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
OZ na základe odporúčania nezávislého audítora ukladá Ing. Zlatici Povalačovej preskúmať, či 
pozemky vo vlastníctve obce využívajú fyzické alebo právnické osoby. Termín: 30.9.2016.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
11. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej činnosti za rok 2015  č.j. 74/2016 zo 

dňa 26.1.2016. OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej 
činnosti za rok 2015 č.j. 74/2016 zo dňa 26.1.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
12. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o vykonaných kontrolách od 16.12.2015 do 

31.3.2016. OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o vykonaných 
kontrolách od 16.12.2015 do 31.3.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

13. Plat starostu obce. OZ berie na vedomie plat starostu obce p. Martina Hajka v zmysle zákona 
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
14. Plat kontrolórky obce. OZ berie na vedomie plat kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej v zmysle 

§ 18 písm. c) zákona 369/1990 Zb. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

15. Rozpočtové opatrenia Obce Štôla  9/2015 zo dňa  31.12.2015, 1/2016 zo dňa 16.1.2016, 
2/2016 zo dňa 8.2.2016, 3/2016 zo dňa 29.3.2016 a  4/2016 zo dňa 19.4.2016. OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenia Obce Štôla 9/2015 zo dňa  31.12.2015,  1/2016 zo dňa 16.1.2016,  
2/2016 zo dňa 8.2.2016, 3/2016 zo dňa 29.3.2016 a 4/2016 zo dňa 19.4.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

16. Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Štôla od 1.1.2016. OZ 
schvaľuje smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Štôla od 
1.1.2016. OZ ruší smernicu Kontrolný systém v Obci Štôla schválenú OZ dňa 15.12.2005 uzn. 
č. 29/2005/B/5. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

17. Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2016. OZ schvaľuje účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 
2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

18. Žiadosť p. Jána Jurču, Štôla 71 o zmenu platného Územného plánu Obce Štôla v časti obce 
pod vojenským cintorínom. OZ berie na vedomie žiadosť p. Jána Jurču č.j. 253/2016 zo dňa 
19.4.2016 o zmenu platného územného plánu Obce Štôla v časti pod vojenským cintorínom. 
OZ súhlasí so zmenou územného plánu (zmena ochranného pásma pod vojenským 
cintorínom) za účelom výstavby rodinného domu. OZ určuje v súlade s § 19 stavebného 
zákona, že náklady spojené s obstaraním a spracovaním územnoplánovacej dokumentácie 
tejto zmeny a doplnku vrátane poštových nákladov bude znášať Obec Štôla a žiadateľ 
rovnakou finančnou čiastkou.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
19. Odpísanie zmarenej investície „Prestavba obecného úradu za účelom výstavby nájomných 

bytov“. OZ schvaľuje odpísanie zmarenej investície „Prestavba obecného úradu za účelom 

výstavby nájomných bytov“  vo výške 15 915 €. OZ ukladá ekonómke p. Alene 
Schabjukovej odpísať v účtovníctve zmarenú investíciu „Prestavba obecného úradu za 

účelom výstavby nájomných bytov“  vo výške 15 915 €. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 



20. Uznesenia OZ č. 10/2015/98/2015 zo dňa 15.12.2015 ohľadom poskytnutia finančného 
príspevku pre ZŠ Svit. OZ schvaľuje finančný príspevok na realizáciu športovísk v areáli školy 
pre Základnú školu Komenského 2 vo Svite vo výške 100 €. OZ ukladá ekonómke obce 
vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie pre ZŠ Komenského 2 vo Svite v termíne do 
31.5.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

21. Uznesenia OZ č. 9/2015/87/2015 (1-2) zo dňa 1.12.2015 ohľadom realizácie verejného 
osvetlenia prostredníctvo Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice. OZ prehodnotilo návrh 
zmluvy s Východoslovenskou distribučnou a.s. Košice a vzhľadom k tomu, že táto zmluva je  
pre Obec Štôlu nevýhodná, OZ ruší uznesenie č. 9/2015/87/2015 (1-2) zo dňa 1.12.2015 
ohľadom realizácie verejného osvetlenia prostredníctvom Východoslovenskej distribučnej a.s. 
Košice. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

22. Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu Kriváň s.č. 129 o vyhotovenie prístrešku na 
separovaný zber a opravu komunikácie pred a za bytovým domom Kriváň Štôla s.č.129. č.j. 
97/2016 zo dňa 1.2.2016. OZ berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytov bytového domu 
Kriváň s.č. 129 č.j. 97/2016 zo dňa 1.2.2016 o vyhotovenie prístrešku na separovaný zber 
a opravu komunikácie pred a za bytovým domom Kriváň Štôla s.č.129. OZ nevyhovuje 
žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Kriváň s.č. 129 z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

23. Informáciu o stavebnej činnosti v Obci Štôla od posledného zasadania OZ predloženú Ing. 
Zlaticou Povalačovou. OZ berie na vedomie informáciu  o stavebnej činnosti v Obci Štôla od 
posledného zasadania OZ predloženú Ing. Zlaticou Povalačovou.    
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

24. Informáciu starostu obce o podaných žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií, na nadstavbu obecného úradu za účelom zriadenia 
materskej školy, na kamerový systém v obci a na vybudovanie detského ihriska. OZ berie na 
vedomie informáciu starostu obce o podaných žiadostiach o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na nadstavbu obecného úradu za 
účelom zriadenia materskej školy, na kamerový systém v obci a na vybudovanie detského 
ihriska. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 
25. V rôznom: 
 

 Stanovenie poplatku za poskytovanie služieb traktorom.  OZ schvaľuje poplatok za 
poskytovanie služieb traktorom 10 €/hodinu.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

 Informáciu starostu obce p. Martina Hajka, že od 1.4.2016 pôsobnosť povoľovania 
výrubov stromov prešla z okresného úradu na obec. OZ berie na vedomie informáciu 
starostu obce p. Martina Hajka, že od 1.4.2016 pôsobnosť povoľovania výrubov 
stromov prešla z okresného úradu na obec. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

 

 Cenovú ponuku fy Adam Slodičák A.S., Nad Traťou 8, Kežmarok na výmenu verejného 
osvetlenia za nové úspornejšie svietidlá č.j. 255/2016 zo dňa 19.4.2016. OZ súhlasí 
s rekonštrukciou verejného osvetlenia a to výmenou svietidiel za úspornejšie. 
Rekonštrukciu prevedie fa Adam Slodičák A.S., Nad Traťou 8, Kežmarok v zmysle 
cenovej ponuky č.j. 255/2016 zo dňa 19.4.2016. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 
 
 
 



 Informáciu ekonómky obce o prijatých sponzorstvách na vybudovanie multifunkčného 
ihriska a detského ihriska. Za rok 2015 a 2016 boli prijaté sponzorstvá na vybudovanie 
multifunkčného ihriska vo výške 2 393 € a na detské ihrisko 25 €. Na vybudovanie 
multifunkčného ihriska bolo zatiaľ vyčerpané 24 981 €. Na sponzorstvá prispeli 
zamestnanci obce, niektorí poslanci, starší obyvatelia, FO alebo PO mimo Obce Štôla. 
Zoznam sponzorov je zverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce www.stola.sk. 
OZ berie na vedomie. 
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Ing. Juraj Varsa) 

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

 

27. Návrh na uznesenie predložil p. Marián Handzuš. OZ schvaľuje uznesenia č. 104-
126/2016 z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 19.4.2016 jednohlasne. 

 

28. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Hajko 
starosta obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    
                             
Martin Jackovič        ....................................................  
 
Ing. Juraj Varsa        ....................................................  

http://www.stola.sk/

