
Zápisnica č. 5/2011 
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 4.7.2011 
 
 
 
Prítomní poslanci:   
Handzuš Marián, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter,  
 
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:  Martin Jackovič 
Ostatní prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Návrh zmeny kapitálového rozpočtu  Obce Štôla – RO č. 4 
5. Prejednanie zapožičania finančných prostriedkov od Združenia bývalých urbarialistov a  

obyvateľov v Štôle na vybudovanie miestnej komunikácie 
6. Vyjadrenie kontrolóra obce k zapožičaniu finančných prostriedkov 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie  
10. 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:  Javorský Róbert, Pastrnák Peter, Mierka Vladimír  
 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
4. Návrh zmeny kapitálového rozpočtu  Obce  Štôla -   RO č. 4 zo dňa 3.7.2011. OZ schvaľuje 

zmenu kapitálového rozpočtu Obce Štôla – RO č. 4 zo dňa 3.7.2011. OZ ukladá ekonómke 
obce p. Schabjukovej Alene zapracovať do účtovníctva zmeny kapitálového rozpočtu Obce 
Štôla – RO č. 4. Termín: 31.7.2011 (jednohlasne) 

 
5. Zapožičanie finančných prostriedkov od Združenia bývalých urbarialistov a  obyvateľov Obce 

Štôla – pozemkového spoločenstva na vybudovanie miestnej komunikácie  na pozemku 
parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 750/1 v k.ú. Štôla. OZ schvaľuje 
zapožičanie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € od Združenia bývalých urbarialistov a  
obyvateľov Obce Štôla – pozemkového spoločenstva na vybudovanie miestnej komunikácie 
na pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 750/1 v k.ú. Štôla 
podľa podmienok dohodnutých na pracovnom stretnutí zo dňa 1.7.2011. OZ ukladá 
pracovníkom obecného úradu vypracovať zmluvu o zapožičaní finančných prostriedkov 
medzi Obcou Štôla a Združením bývalých urbarialistov a obyvateľov Obce Štôla – 
pozemkové spoločenstvo. T: do 31.12.2011. (jednohlasne) 

 



6. Stanovisko kontrolóra obce k zapožičaniu finančných prostriedkov od Združenia bývalých 
urbarialistov a obyvateľov Obce Štôla – pozemkové spoločenstvo. OZ berie na vedomie 
súhlasné stanovisko kontrolóra obce k zapožičaniu finančných prostriedkov na úhradu 
kapitálových výdavkov  (vybudovanie miestnej komunikácie), podľa ktorého je prijatie pôžičky 
vo výške 6 000 €  v súlade s par. 17 ods. 6 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. (jednohlasne) 

 
7. V rôznom: 
 

 Starosta obce informoval o pripravovanom projekte zavedenia regionálnej televízie pre 
tatranskú a podtatranskú oblasť. OZ berie na vedomie (jednohlasne) 

 

 Najbližšie zasadanie OZ – 20.9.2011. (jednohlasne) 
 

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

 
9. Návrh na uznesenie predložil p. Javorský Róbert. OZ schvaľuje uznesenie z 5. zasadania OZ 

jednohlasne. 
 

10. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

 

Zapísala: Schabjuková Alena 

 

 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Javorský  Róbert    ....................................... 
  
    Pastrnák Peter   .......................................  
 


