
Zápisnica č. 4/2010 
zo 4.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 7. 6. 2011 
 
 
Prítomní poslanci:   
Jackovič Martin, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter, Handzuš Marián  
 
Starosta obce:    Hajko Martin 
Neprítomní poslanci:    
Ostatní prítomní:                              podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
4. Schválenie platu starostu obce 
5. Schválenie kúpy pozemku 
6. Prerokovanie  návrhu zmeny rozpočtu Obce Štôla – rozp. opatrenie č. 2 
7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu zmeny rozpočtu Obce Štôla – RO č. 2 
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011 
9. Schválenie dodatku č. 2 k VZN Obce Štôla č. 2/2006 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom zo dňa 12.12.2006 
10. Schválenie konceptu kroniky za rok 2010 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 

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

    
      Overovatelia zápisnice:  Marián Handzuš, Jackovič Martin  
     

Návrhová komisia:  Marián Handzuš, Jackovič Martin, Peter Pastrnák 
 
 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
3. Kontrolu plnenia uznesení OZ, ktorú previedla p. Alena Schabjuková. OZ berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ a konštatuje, že uznesenia boli splnené. 
(jednohlasne) 
 

4. Schválenie platu starostovi obce. OZ schvaľuje starostovi obce p. Martinovi Hajkovi 
hrubý mesačný plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov v znení neskorších predpisov vo výške 1 498 € od 
1.6.2011. (jednohlasne) 

 
5. Kúpu časti pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. číslo 

742 (podľa geometrického plánu č. 41/2011 vyhotoveného Ing. Evou Schurgerovou 
dňa 30.5.2011 parc. číslo 742/2), druh pozemku - ostatné plochy o výmere 341 m2 od 
vlastníkov uvedených na LV č. 382  k 7.6.2011. OZ schvaľuje kúpu časti pozemku 
parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. číslo 742 (podľa 
geometrického plánu č. 41/2011 vyhotoveného Ing. Evou Schűrger-Jochmann 
dňa 30.5.2011 parc. číslo 742/2), druh pozemku - ostatné plochy o výmere 341 m2 od 
vlastníkov uvedených na LV č. 382  k 7.6.2011 za cenu 18,- €/m2. (jednohlasne) 



 
6. Návrh zmeny rozpočtu Obce Štôla – rozp. opatrenie č. 2 predložený ekonómkou obce p. 

Alenou Schabjukovou. OZ schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Štôla rozpočtovým opatrením 
č. 2. (jednohlasne) 

 

7. Stanovisko kontrolóra obce Ing. Stanislava Novajovského k návrhu zmeny rozpočtu Obce 
Štôla rozpočtovým opatrením č.  2. OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Ing. 
Stanislava Novajovského k návrhu zmeny rozpočtu Obce Štôla rozpočtovým opatrením 
č.  2. (jednohlasne) 

 
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce predložený kontrolórom obce  Ing. Stanislavom 

Novajovským na  obdobie od 1.7. – 31.12.2011. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
kontrolóra obce na  obdobie od 1.7. – 31.12.2011. (jednohlasne) 

 

9. Návrhu Dodatku č. 2 k VZN Obce Štôla č. 2/2006 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom zo dňa 12.12.2006. OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN 
Obce Štôla č. 2/2006 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom zo dňa 12.12.2006. (jednohlasne) 

 

10. Koncept kroniky Obce Štôla za rok 2010 spracovaný kronikárkou obce p. Vierou 
Valekovou. OZ schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2010 spracovaný 
kronikárkou obce p. Vierou Valekovou a ukladá kronikárke obce schválený koncept 
kroniky prepísať do kroniky obce do 31.8.2011. (jednohlasne) 

 
11. V rôznom: 
 

 Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané služby v obci 
zo dňa 16.12.2008. OZ ruší Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za 
vykonávané služby v obci zo dňa 16.12.2008 a schvaľuje novú vnútornú smernicu. 
(jednohlasne) 
 

 Predseda kult. komisie Marián Handzuš informoval o príprave dňa detí dňa 
11.6.2011. OZ berie na vedomie (jednohlasne) 
 

 Starosta obce p. Martin Hajko informoval o priebehu vybavovania nedodržania 
podmienok Zmluvy o dielo medzi Obcou Štôla a Ekolines IPC spol. s.r.o. Košice. 
OZ berie na vedomie (jednohlasne) 
 

 Starosta obce p. Martin Hajko informoval o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného 
majetku od Obvodného úradu v Prešove do majetku Obce Štôla  (pozemky: 
parcely KN-C 572/2 – ostatné plochy o výmere 383 m2  a KN-C 574 – vodné 
plochy o výmere 521 m2). OZ berie na vedomie. (jednohlasne) 

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

obce.  
 
13.  Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Schabjuková Alena 
H a j k o    Martin    

             starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: Handzuš Marián     ....................................... 
  
    Jackovič Martin                       .......................................  
 


