
Zápisnica č. 17/2013  
zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 19.3.2013 
 
Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter  
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci: Mierka Vladimír 
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. Správa kontrolóra obce o prevedených kontrolách 
6. Predaj obecného pozemku – výberové konanie 
7. Schválenie príspevku na deti pre centrá voľného času 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
 

1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin. 
 

2. Zapisovateľ:   Schabjuková Alena  
    

       Overovatelia zápisnice: Javorský Róbert, Pastrnák Peter 
   

3.   Návrhová komisia:  Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter 
 

 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 

4. Kontrolu plnenia uznesení, ktoré previedla Schabjuková Alena. OZ berie na vedomie kontrolu 
plnenia uznesení OZ a konštatuje, že uznesenia boli priebežne splnené. (Hlasovanie: 
jednohlasne) 
 

5. Správu kontrolóra obce Ing. Novajovského Stanislava o kontrolnej činnosti za rok 
2012, o vykonanej kontrole došlých faktúr od firmy Adam Slodičák, Spišská Belá za rok  2012 
a o vykonanej kontrole prevedených prác touto firmou v Obci Štôla za rok 2012 na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva. OZ berie tieto správy na vedomie. (Hlasovanie: 
jednohlasne) 

 
6. Za prítomnosti komisie vytvorenej z poslancov OZ bolo dňa 19.3.2013 o 17,00 hod. vykonané 

komisionálne otváranie obálok na základe vyhlásenej obchodno-verejnej súťaže na predaj 
pozemku vo vlastníctve Obce Štôla – pozemok KN-C 991/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 100 m2, vedený na LV č. 1 v k.ú. Štôla. Boli vyhodnotené 3 ponuky. Jedna ponuka 
nespĺňala podmienky stanovené v obchodno-verejnej súťaži. Úspešným uchádzačom sa stal 
Peter Jesenský s manželkou Mgr. Renátou Jesenskou, Závadka 41, 072 33 Hnojné, okr. 
Michalovce s ponúkanou cenou 5 100 €. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku KN-
C 991/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 vedený na LV č. 1 v k.ú. Štôla za cenu 
5 100 € úspešným uchádzačom v obchodno-verejnej súťaži p. Petrovi Jesenskému a manželke 



Mgr. Renáte Jesenskej, Závadka 41, 072 33 Hnojné, okr. Michalovce. Náklady spojené 
s predajom a prevodom nehnuteľnosti budú znášať kupujúci. OZ ukladá zamestnancom obce 
zaslať výpis uznesenia úspešným uchádzačom do 7 pracovných dní a vypracovať kúpno-
predajnú zmluvu do 18. apríla 2013.  
(Hlasovanie: za: 4 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter) 

 
7. Príspevok pre Centrá voľného času pre deti s trvalým pobytom v Obci Štôla. OZ schvaľuje 

v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve v znení neskorších nariadení poskytnutie finančných 
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým 
pobytom na území Obce Štôla pre Centrá voľného času zaradených do siete škôl 
a školských zariadení vo výške 50 €/dieťa/rok 2013. Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí sa budú poskytovať na jedno dieťa pomerne podľa počtu CVČ, ktorých je 
žiakom, max. na dva CVČ rovnakou čiastkou, s tým že obec bude spolupracovať s rodičmi 
a príspevky budú poskytované v dvoch termínoch. CVČ predloží žiadosť, v ktorej bude uvedený 
zoznam detí, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, krúžok ktorý navštevujú. CVČ predloží 
rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ a fotokópiu zriaďovacej listiny. Podmienky 
zúčtovania finančných prostriedkov budú upresnené v zmluve o poskytnutí finančných 
prostriedkov. 
(Hlasovanie: za: 4 - Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Pastrnák Peter) 

 
8. V rôznom: 

 
Starosta obce informoval poslancov o stavebnej činnosti v obci: kolaudácia Mlynarčíkovci, chata 
Bublík, Koliba HITECO. (hlasovanie: jednohlasne) 

 
Starosta obce informoval poslancov o korešpondencii ŠL TANAP-u T. Lomnica pod č.j. 
631/2012 zo dňa 21.12.2012. OZ berie na vedomie informáciu o budúcom možnom 
vysporiadaní pozemkov v okolí autobusovej zastávky (hlasovanie: jednohlasne) 
 
Starosta obce informoval poslancov, že najbližšie zasadanie OZ sa uskutoční koncom apríla 
z dôvodu posunu termínov uzávierkových prác a vykonávania auditu. (hlasovanie: jednohlasne) 
 
Poslanec Pastrnák Peter navrhol umiestnenie kameňov z kláštora. OZ berie túto informáciu na 
vedomie a súhlasí s uskutočnením jarnej brigády na miestnom cintoríne. (hlasovanie: 
jednohlasne) 

 
9. V diskusii na jednotlivé otázky odpovedal starosta obce Hajko Martin. 

 
10. Návrh na uznesenie predložil  Pastrnák Peter.  OZ schvaľuje uznesenie zo  17. 

zasadania OZ jednohlasne. 
 

11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Schabjuková Alena 

H a j k o    Martin    
             starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Pastrnák Peter   .......................................  
    Javorský Róbert   .......................................  


