
Zápisnica č. 23/2014 
z 23. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 10.6.2014 
 
 

Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert 
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:  Pastrnák Peter, Vladimír Mierka 
Ostatní prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Informácia kontrolóra o prevedených kontrolách od posledného zasadania OZ 
6. Voľba kontrolóra obce na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2020 
7. Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2014 
8. Schválenie zmeny a doplnku č. 1/2014 Územného plánu Obce Štôla 
9. Prerokovanie uznesení OZ ohľadom predaja obecných pozemkov pod bytovými 

domami s.č. 132 a 133 na základe vypracovaného GO plánu 
10. Informácia starostu obce o vyhodnotení cenových ponúk na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií 
11. Prerokovanie členstva niektorých členov v komisiách  
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 
1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin. 
 
 
2. Zapisovateľ:   Schabjuková Alena  

    
      Overovatelia zápisnice:  Handzuš Marián, Jackovič Martin 
    
3. Návrhová komisia:  Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert 

(jednohlasne) 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení predloženú Schabjukovou Alenou. OZ berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení prevedenú p. Alenou Schabjukovou a  konštatuje, že 
uznesenia OZ boli splnené.  
 

5. Správu kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za obdobie apríl – máj 2014. OZ berie na 
vedomie správu kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za obdobie apríl – máj 2014. 



 

6. Voľbu kontrolóra obce na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2020. Starosta obce 
informoval o spísanej zápisnici z pracovného rokovania poslancov za účelom 
oboznámenia sa s kandidátmi na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Štôla, 
konaného dňa 10.6.2014. Na zasadaní OZ bola uskutočnená voľba kontrolóra 
Ing. Stanislava Novajovského, Petzvalova 48/311, 059 01  Spišská Belá.  
I. kolo – (Hlasovanie: za: 0; proti: 2 – Jackovič Martin, Handzuš Marián; zdržal sa: 1 Javorský Róbert) 

II. kolo - (Hlasovanie: za: 0; proti: 2 – Jackovič Martin, Handzuš Marián; zdržal sa: 1 Javorský Róbert) 
OZ konštatuje, že do voľby sa prihlásil 1 kandidát na kontrolóra obce, ktorý nebol 
zvolený. Vzhľadom k tomu, že do voľby sa prihlásil 1 kandidát a v I. a II. kole nebol 
zvolený, OZ vyhlasuje nové voľby kontrolóra na deň 5.8.2014. OZ ukladá ekonómke 
obce vyhlásiť voľbu kontrolóra obce. T: 17.6.2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie od 1.7. – 31.12. 2014 

predložený kontrolórom obce Ing. Stanislavom Novajovským. OZ schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie od 1.7. – 31. 12. 2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 
8. Zmenu a doplnok č. 1/2014 ÚPN-Obce Štôla, Január 2014, vypracoval: Ing. arch. Ján 

Bátora. OZ schvaľuje Zmenu a doplnok č. 1/2014 ÚPN-Obce Štôla, z januára 2014, ktorý 
vypracoval Ing. arch. Ján Bátora. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 
9. Prerokovanie uznesení OZ ohľadom predaja obecných pozemkov pod bytovými domami 

s.č. 132 a 133 na základe vypracovaného GO plánu za účastní prítomných vlastníkov 
bytových domov a Ing. Antona Olekšáka, ktorý autorizačne overil Geometrický plán č. 
116/2014 dňa 25.4.2014. Zástupca vlastníkov bytov s.č. 132 p. Mária Gemzová 
informovala prítomných, že oni nepodali žiadosť na vypracovanie geometrického plánu 
a trvajú na odkúpení nehnuteľnosti od Obce Štôla o výmere 330 m2, tak ako bol 
schválený predaj pozemku 3.7.2012. Zástupca vlastníkov bytov p. Marcela Jackovičová 
informovala prítomných, že majú záujem odkúpiť pozemky od Obce Štôla podľa 
vyhotoveného geometrického plánu zo dňa 25.4. 2014 o výmere 361 m2. Zároveň sa na 
zasadaní dohodlo, že bude vypracovaná nová zmluva, ktorá bude odsúhlasená 
predávajúcim a až potom dôjde k podpisom zmlúv zúčastnených strán.  

 
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku pod bytovým domom s.č. 133 vedeného na LV 
1 ako parcela KN-C 572/4 – zastavaná plocha (doposiaľ vedená výmera 330 m2) 
o výmere 361 m2 na základe vypracovaného geometrického plánu č. 116/2014, mapový 
list Poprad 6-6/3, vyhotoviteľom ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01  
Spišská Belá, vyhotoveného a autorizačne overeného  Ing. Antonom Olekšákom dňa 
25.4.2014 a úradne overeného Ing. Annou Zagorovou, Okresný úrad Poprad, katastrálny 
odbor dňa 13.5.2014 číslo 61-306/14 v prospech vlastníkov bytov uvedených na  LV č. 
858, podľa § 15 ods. 1 Vyhlášky MF SR z 25.10.1991 o cenách stavieb, pozemkov, 
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov 
a náhradách za dočasné užívanie pozemkov uverejnenej v Zbierke zákonov č. 465/1991 
za cenu 0,66 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva budú znášať kupujúci 
podľa Vyhlášky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 

 

 

 

 

 



OZ schvaľuje predaj obecného pozemku pod bytovým domom s.č. 132 vedeného na LV 
1 ako parcela KN-C 572/5 – zastavaná plocha o výmere 330 m2 v prospech vlastníkov 
bytov uvedených na LV č. 837, podľa § 15 ods. 1 Vyhlášky MF SR z 25.10.1991 
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného 
užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov uverejnenej v Zbierke 
zákonov č. 465/1991 za cenu 0,66 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva 
budú znášať kupujúci podľa Vyhlášky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 
 

OZ ruší uznesenia OZ č. 2/2012/C/3 zo dňa 3.7.2012, č. 22/14/B/12 zo dňa 22.4.2014 
a 22/14/B/13 zo dňa 22.4.2014 ohľadom predaja pozemkov pod bytovými domami s.č. 
132 a 133. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 
10. Informáciu starostu obce o  výberovom konaní cenových ponúk  na rekonštrukciu 

miestnej komunikácie v Obci Štôla, konaného dňa 10.6.2014. OZ berie na vedomie, že 
rekonštrukcia miestnej komunikácie v Obci Štôla bude vykonaná firmouStavVia s.r.o., 
Popradská 36, 059 01  Spišská Belá, s ktorou starosta obce uzatvorí zmluvu o dielo 
a v ktorej budú stanovené podmienky realizácie stavby. 

 
11. Prerokovanie členstva v komisii pre kultúru a šport. OZ schvaľuje členov do komisie pre 

kultúru a šport p. Pachoňa Mareka a Pachoňa  Martina namiesto členov Handzuša Jána 
a Zbella Rastislava. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 

 
12. V rôznom: 

 
Starosta obce p. Martin Hajko oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou Oblastného 
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, ul. 29. augusta č. 5, 
058 01  Poprad o poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie pri príležitosti 
70 rokov od havárie sovietskeho lietadla Lisunov Li-2, ktoré havarovalo na Zadnom 
Gerlachu vo Vysokých Tatrách dňa 9.10.1944. OZ schvaľuje finančný príspevok pre 
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, ul. 29. 
augusta č. 5, 058 01  Poprad na vydanie publikácie pri príležitosti 70 rokov od havárie 
sovietskeho lietadla Lisunov Li-2, ktoré havarovalo na Zadnom Gerlachu vo Vysokých 
Tatrách dňa 9.10.1944 vo výške 100 €. OZ ukladá ekonómke p. Alene Schabjukovej 
odoslať finančný príspevok na účet OV SZPB v Poprade  do 17.6.2014. 
(Hlasovanie: za: 3 – Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert) 
 

 
OZ berie na vedomie: 

 7.7. – 11.7.2014 - Anglický kresťanský tábor 

 5.8.2014  -  Voľba kontrolóra obce 

 5.8.2014  -  Zasadanie obecného zastupiteľstva 

 30.8.2014 – Pamätný deň Obce Štôla  
 
 
13. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce – Hajko Martin. 

 
 

14. Návrh na uznesenie predložil p. Handzuš Marián. OZ schvaľuje uznesenie z 23. zasadania 
OZ jednohlasne. 

 
 
 



 
 
15. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
       

Handzuš Marián .......................................... 
 
Jackovič Martin  ............................................ 

 

       

 


