
Zápisnica č. 15/2016 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 28.3.2017 
 
 
Prítomní poslanci:  Martin Jackovič, Róbert Javorský, Filip Láska, Ing. Juraj Varsa 
Ospravedlnení: Marián Handzuš 
Starosta: Hajko Martin 
Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Prerokovanie: 

a) Návrhu Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2016 
b) Výročnej správy Obce Štôla za rok 2016 
c) Stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2016 
d) Správy nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2016 

6. Schválenie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2016 
7. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 
8. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ  
9. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2017 
10. Schválenie účtovného rozvrhu Obce Štôla na rok 2017 
11. Schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku 
12. Prerokovanie žiadosti manželov Láskových, Štôla 130 o odpredaj alebo zámenu časti 

obecného pozemku KN-C 573/1 
13. Prerokovanie žiadosti Dávida Lásku, Štôla 130 o odkúpenie časti obecného pozemku KN-C 

473/1 
14. Prerokovanie žiadosti Mesta Svit na realizáciu projektového zámeru „Bezpečnejší život“ 
15. Informácia o stavebnej činnosti 
16. Rôzne: 

a) Uznesenie OZ č. 161/2016 zo dňa 13.12.2016 – vysporiadanie pozemkov užívaných p. 
Vladimírom Švarcom 

b) Žiadosť p. Ladislava Kopaničáka o odkúpenie neupotrebiteľných veľkoobjemových 
kontajnerov 

c) Žiadosť obyvateľov bytového domu s.č. 130 o príspevok na kúpu umelohmotných 
zatrávňovacích panelov na úpravu priestranstiev okolo bytového domu   

d) Informáciu starostu o podaných žiadostiach 
e) Informáciu starostu o došlých cenových ponukách na miestne komunikácie 
f) Informáciu starostu obce o porušovaní separovaného zberu v obci 
g) Informáciu starostu obce o ukončení aktivačných prác v obci a požiadaní občanov o pomoc 

pri jarnom upratovaní 
h) Informáciu starostu obce o organizovaní brigád na verejných priestranstvách – cintoríny, 

ihrisko, rybník a pod. 
17. Diskusia 
18. Návrh na uznesenie 
19. Záver 
 
1. Zasadnutie otvoril, prítomných privítal, s programom oboznámil a viedol starosta obce p. Martin 

Hajko. OZ schvaľuje program rokovania 15. zasadania OZ v Štôle zo dňa 28.3.2017. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

  
2. Za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov zápisnice boli určení p. 

Martin Jackovič a Ing. Juraj Varsa. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 



3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Martin Jackovič, Ing. Juraj Varsa a Róbert Javorský. OZ 
schvaľuje návrhovú komisiu. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 

 

4. Kontrolu plnenia uznesení  prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou. OZ berie na 
vedomie kontrolu plnenia uznesení prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou 
a konštatuje, že uznesenia OZ boli splnené okrem uznesenia č. 161/2016 z 13.12.2016, ktoré je 
v plnení. 
(Hlasovanie: za:  4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
5a) Návrh Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2016, ktorý bol vypracovaný ekonómkou obce p. 

Alenou Schabjukovou a zverejnený na úradnej tabuli obce a na stránke obce 15 dní pred 
zasadaním obecného zastupiteľstva.  

 
5b) Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2016 vypracovanú ekonómkou obce p. Alenou 

Schabjukovou. 
 
5c) Stanovisko kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2016. 
 
5d) Správu nezávislého audítora Ing. Márie Paškovej z vykonaného auditu za rok 2016. 
 
   Obecné zastupiteľstvo: 
 

a)   Berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce p. Dany Hojnošovej k Záverečnému účtu 
Obce Štôla za rok 2016. 
 

b)   Berie na vedomie správu audítora Ing. Márie Paškovej z vykonaného auditu za rok 2016. 
 

c)   Schvaľuje Záverečný účet Obce Štôla a celoročné hospodárenie Obce Štôla s výrokom 
„bez výhrad“. 

 
d)   Schvaľuje použiť prebytok rozpočtového hospodárenia Obce Štôla za rok 2016 (zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 029,33 €. 

 
e)   Ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej  previesť prebytok hospodárenia za rok 

2016 vo výške 3 029,33 € na účet rezervného fondu v termíne do 11.4.2017. 
 

f)   Ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zverejniť do registra účtovných závierok 
Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2016 a Výrok audítora v termíne do 
30.4.2017. 

 (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
6. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2016 vypracovaný 

ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou komisiou. OZ 
schvaľuje inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2016 
vypracovaný ekonómkou obce p. Alenou Schabjukovou a podpísaný inventarizačnou 
komisiou. 

  (Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
7. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej činnosti za rok 2016  č.j. OS 

116/003/2017 zo dňa 14.2.2017. OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany 
Hojnošovej o kontrolnej činnosti za rok 2016 č.j. OS 116/003/2017 zo dňa 14.2.2017. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 



 
8. Správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o vykonaných kontrolách od posledného 

zasadania OZ. OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej 
o vykonaných kontrolách od posledného zasadania OZ (č.j. OS 116-002/2017, OS 116-
004/2017 a OS 116-005/2017). 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

9. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 1/2017 zo dňa 28.3.2017. OZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie Obce Štôla č. 1/2017 zo dňa 28.3.2017 a ukladá ekonómke obce p. Alene 
Schabjukovej zaslať do RIS.SAM-u rozpočtové opatrenie Obce Štôla č.1/2017 zo dňa 
28.3.2017 v termíne do 25.4.2017. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

10. Účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 2017. OZ schvaľuje účtovný rozvrh Obce Štôla pre rok 
2017. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

11. Vyradenie neupotrebiteľného majetku (12 ks stoličiek, 1 skener, 1 notebook, 1 farebnú 
tlačiareň a 3 veľkoobjemové kontajnery). OZ schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku 
(12 ks stoličiek,1 skener, 1 notebook, 1 farebnú tlačiareň a 3 veľkoobjemové kontajnery).   
OZ ukladá ekonómke obce vyradiť neupotrebiteľný majetok do 30.6.2017. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
12. Prerokovanie žiadosti manželov Láskových, Štôla 130 (č.j. 096/2017) o odpredaj alebo 

zámenu časti obecného pozemku v k.ú. Štôla vedeného na LV č. 1 KN-C 573/1 – zastavané 
plochy a nádvoria . OZ schvaľuje výmenu časti obecného pozemku v k.ú. Štôla KNC-573/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vedeného na LV č. 1 cca  300 m2 z výmery 2098 m2 za 
pozemok v k.ú. Štôla vedený na LV č. 777 parc. KN-E 344 – záhrady 226 m2  a KN-E 345 – 
orná pôda 259 m2, ktorej vlastníkom je Lásková Mária, Štôla 130. Náklady na zhotovenie 
geometrického plánu, vypracovanie zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľnosti budú znášať 
obe strany rovnakým podielom.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa; zdržal sa: 1 – Filip Láska) 

  
13. Prerokovanie žiadosti Dávida Lásku, Štôla 130 o odkúpenie časti obecného pozemku KN-C 

473/1 (OS 099/2017): OZ schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obce § 9a 
ods. 8 písm. e) zámer – priamy predaj  časti obecného pozemku KN-C 473/1 vedeného na LV 
č. 1 o výmere cca 30-40 m2 p. Dávidovi Láskovi, Štôla 130 z dôvodu osobitného zreteľa - 
vybudovanie príjazdovej cesty k plánovanej výstavbe rodinného domu.  OZ ukladá žiadateľovi 
vypracovať geometrický plán. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, kúpno-
predajnej zmluvy a návrhu na vklad znáša kupujúci.  
(Hlasovanie: za: 3 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa; zdržal sa: 1 – Filip Láska) 

  
14. Žiadosť Mesta Svit o finančný príspevok na  realizáciu projektového zámeru „Bezpečnejší 

život“ (č.j.177/2017). OZ nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov pre Mesto Svit na 
realizáciu projektového zámeru „Bezpečnejší život“. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
 

15. Informáciu o stavebnej činnosti v Obci Štôla od posledného zasadania OZ predloženú Ing. 
Zlaticou Povalačovou. OZ berie na vedomie informáciu Ing. Zlatice Povalačovej o stavebnej 
činnosti v Obci Štôla od posledného zasadania OZ.  
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

   
16. V rôznom: 

 

a) Uznesenie OZ č. č. 161/2016 z 13.12.2016  – Návrh p. Vladimíra Švarca, Štôla 75 ohľadom 
vysporiadania pozemkov užívaných pri rodinnom dome s.č. 75 (č.j. OS583/2016, 
002/2017). 



OZ schvaľuje  výmenu obecných pozemkov v k.ú. Štôla vedených na LV č. 1 parcela KN-C 
438 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 a KN-E 948/1 – ostatné plochy 
o výmere 309 m2   za časť pozemku  v k.ú Štôla  vedeného na LV 625  KN-C 1769  - trvalé 
trávne porasty o výmere 500 m2 z celkovej plochy 1645 m2 pri obecnom cintoríne, ktorého 
vlastníkom je Švarc Vladimír, Štôla 75. Náklady na zhotovenie geometrického plánu, 
spracovanie zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľnosti budú znášať obe strany rovnakým 
podielom. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
b) Žiadosť p. Ladislava Kopaničáka bytom v Lučivnej (č.j. OS201/2017 zo dňa 28.3.2017) 

o odkúpenie neupotrebiteľných nepoužiteľných a vyradených veľkoobjemových kontajnerov 
(3 ks á 50 €). OZ schvaľuje predaj neupotrebiteľných, nepoužiteľných a vyradených 
veľkoobjemových kontajnerov (3 ks á 50 €) p. Ladislavovi Kopaničákovi z Lučivnej. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
c) Žiadosť obyvateľov bytového domu s.č. 130 (č.j. 202/2017) o príspevok na kúpu 

umelohmotných zatrávňovacích panelov za účelom úpravy priestranstiev okolo bytového 
domu na parc. KN-C 573/9. OZ schvaľuje z rozpočtu obce 1000 € na kúpu umelohmotných 
zatrávňovacích panelov za účelom úpravy priestranstiev okolo bytového domu s.č. 130 
parc. č. KN-C 573/9. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
d) Informáciu starostu obce o podanej novej žiadosti na výstavbu materskej školy a podanej 

žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, žiadosti o zabezpečenie hasičskej 
techniky IvecoDaily a protipovodňového vozíka. OZ berie na vedomie informáciu starostu 
obce o podanej novej žiadosti na výstavbu materskej školy, podanej žiadosti o dotáciu na 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, žiadosti o zabezpečenie hasičskej techniky IvecoDaily 
a protipovodňového vozíka. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
e) Informáciu starostu obce o doručených cenových ponukách na miestne komunikácie. OZ 

berie na vedomie informáciu starostu obce o doručených cenových ponukách na miestne 
komunikácie. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

f) Informáciu starostu obce o porušovaní separovaného zberu v obci.  OZ berie na vedomie 
informáciu starostu obce o porušovaní separovaného zberu v obci.   
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

g) Informáciu starostu obce o ukončení aktivačných prác v obci a požiadaní občanov o pomoc 
pri jarnom upratovaní pred svojimi rodinnými domami a bytovými domami. OZ berie na 
vedomie informáciu starostu obce o ukončení aktivačných prác v obci a požiadaní občanov 
o pomoc pri jarnom upratovaní pred svojimi rodinnými domami a bytovými domami. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 

h) Informáciu starostu obce o organizovaní brigád na verejných priestranstvách najmä na 
cintorínoch, ihrisku, rybníku a pod. OZ berie na vedomie informáciu starostu obce 
o organizovaní brigád na verejných priestranstvách najmä na cintorínoch, ihrisku, rybníku 
a pod. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Róbert Javorský, Ing. Juraj Varsa, Filip Láska) 

 
17. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Martin Hajko. 

 
18. Návrh na uznesenie predložil p. Marián Handzuš. OZ schvaľuje uznesenia č. 170-187/2017    

z 15. zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.3.2017 jednohlasne. 
 

19. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 



 

Martin Hajko 
starosta obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    
                             
Martin Jackovič        ....................................................  
 
Ing. Juraj Varsa        ....................................................  
 


