
Zápisnica č. 12/2012 
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 3.7.2012 
 

Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter  
 
 
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:  
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 obce o vykonaných kontrolách 
6. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012 
7. Prerokovanie správy o plnení rozpočtu za I. polrok 2012 
8. Prerokovanie VZN č. 1/2012 o umiestňovaní informačných, reklamných    

a propagačných zariadení na území Obce Štôla 
9. Prorokovanie prenájmu pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom  

pozemkov v Obci Štôla 
10. Prerokovanie odpredaja pozemkov pod bytovými domami s.č. 132 a 133 

11. Prerokovanie pripomienok k projektu architektonickej štúdie „Rekonštrukcia 
obecného úradu“ 

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:  Peter Pastrnák, Vladimír Mierka  
 
    
3. Návrhová komisia:  Peter Pastrnák, Vladimír Mierka, Handzuš Marián  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení predloženú Schabjukovou Alenou. OZ  konštatuje, že uznesenia 

OZ boli splnené. (jednohlasne) 
 

5. Správu kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského  o výsledkoch kontrolnej činnosti za     
I. polrok 2012. OZ schvaľuje správu kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského  o 
výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2012. (jednohlasne) 

 



6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie 1.7. – 31.12.2012 predložený Ing. 
Stanislavom Novajovským. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie 
1.7. – 31.12.2012 predložený Ing. Stanislavom Novajovským. (jednohlasne) 

 

7. Monitorovaciu správu Obce Štôla k 30.6.2012 a Plnenie programového rozpočtu Obce Štôla 
k 30.6.2012, vypracované Alenou Schabjukovou. OZ schvaľuje Monitorovaciu správu Obce 
Štôla k 30.6.2012 a Plnenie programového rozpočtu Obce Štôla k 30.6.2012, vypracované 
Alenou Schabjukovou. (jednohlasne) 

 

8. Návrh VZN Obce Štôla o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení 
na území Obce Štôla č. 1/2012, ktorý bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli 
dňa 19.6.2012. OZ ukladá komisii finančnej a správy obecného majetku do 15.8.2012 
pripomienky poslancov k VZN Obce Štôla č. 1/2012 zapracovať do návrhu a nové znenie 
návrhu predložiť na schválenie OZ dňa 11.9.2012. Zodpovedný predseda komisie. 
(jednohlasne) 

 

9. Návrh Zásad prenájmu pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom pozemkov. 
OZ ukladá komisii finančnej a správy obecného majetku do 15.8.2012 pripomienky 
poslancov  k Zásadám prenájmu pozemkov zapracovať do návrhu a nové znenie návrhu 
predložiť na schválenie OZ dňa 11.9.2012. Zodpovedný predseda komisie. (jednohlasne) 

 

10. Žiadosti vlastníkov bytových domov s.č. 132 a 133 o odpredaj pozemkov. OZ schvaľuje 
predaj obecných pozemkov pod bytovými domami  s.č. 132 a 133 vedených na LV  1 ako 
parcela KN-C 572/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 m2 a KN-C 572/4 – 
zastavené plochy a nádvoria  o výmere 330 m2 vlastníkom bytov 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. (jednohlasne) 

 

11. Architektonickú štúdiu Rekonštrukcia Obecného úradu v Štôle vypracovanú v júni 2012 IKF 
Service, s.r.o. Karpatská 15, 058 01  Poprad Ing. arch. Jánom Mihalom – autorizovaným 
architektom s tým, že dňa 6.7.2012 o 17,00 hod. sa uskutoční stretnutie poslancov 
s predkladateľom štúdie a pripomienky poslancov budú zapracované do konečnej štúdie. 
(jednohlasne) 

 

12. V rôznom: 
 

 Vzdanie sa funkcie predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúry a 
športu p. Mariána Handzuša. OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie 
finančnej, správy obecného majetku, kultúry a športu  Mariána Handzuša. (jednodhlasne) 
 

 OZ volí za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúry a športu  
Róberta Javorského. (jednohlasne) 
 

 OZ schvaľuje za členov komisie pre kultúru a šport Mariána Handzuša a Ingrid 
Jackovičovú. (jednohlasne) 
 

 OZ  schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 991/2 – zastavané plochy a nádvoria – 
výmera 100 m2 vedeného na LV č. 4 s minimálnou cenou 3 300 €. OZ ukladá ekonómke 
obce Alene Schabjukovej vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku parc. č. 
KN-C 991/2 – zastavané plochy a nádvoria – výmera 100 m2, vedeného na LV č. 4. 
Termín 20.7.2012. (jednohlasne) 
 

 OZ schvaľuje Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o nájme a prenájme nebytových priestorov 
uzavretý medzi Obcou Štôla a Jozefom Kantorom zo dňa 31.3.2009. (jednohlasne) 



 

 Územný plán Obce Štôla. OZ konštatuje, že po prehodnotení Územného plánu Obce 
Štôla nie sú v zmysle zákona 50/1976 Zb. § 30 ods. 4 potrebné zmeny alebo doplnky 
k územnému plánu  a zostáva v platnosti  schválený Územný plán Obce Štôla zo dňa 
21.12.2007 uznesením číslo 9/2007/D/1. (jednohlasne). 
 

 Pracovné stretnutie poslancov OZ ohľadom Architektonickej štúdie „Rekonštrukcia 
Obecného úradu v Štôle“ – 6.7.2012 o 17,00 hod. (jednohlasne) 
 

 Najbližšie zasadanie OZ – 11.9.2012 o 17,00 hod. (jednohlasne) 
 
13. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal starosta obce – Hajko Martin. 

 
14. Návrh na uznesenie predložil  Peter Pastrnák. OZ schvaľuje uznesenie z 12. zasadania OZ 

jednohlasne. 
 
15. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Schabjuková Alena 
 

 

 
 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Pastrnák   .......................................  
 
    Vladimír Mierka   .......................................  
 


