
Uznesenia 
zo  16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle,  

konaného dňa 7.4.2017 
 

(č. 188-190/2017) 
 
Prítomní poslanci:  Martin Jackovič, Filip Láska, Ing. Juraj Varsa, Marián Handzuš 
 
Program: 
1. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba Materskej školy nad obecný úrad Štôla 

a spolufinancovanie projektu 
3. Návrh na uznesenie 
4. Záver 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 188/2017 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) Schvaľuje program rokovania 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle zo dňa 7.4.2017. 
b) Berie na vedomie, že za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov 

zápisnice boli určení p. Filip Láska a Ing. Juraj Varsa. 
c) Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Filip Láska, Ing. Juraj Varsa a Martin Jackovič. 
(Hlasovanie: za: 4 – Martin Jackovič, Filip Láska, Ing. Juraj Varsa, Marián Handzuš) 

 
 

Uznesenie č. 189/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba Materskej školy nad 

obecný úrad Štôla“, realizovaného v rámci výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl – IROP-PO2-SC221-2016-10 v Prešovskom samosprávnom kraji a ktorého ciele sú v súlade 
- s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Štôla, 
- s platným Územným plánom Obce Štôla. 

 
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a realizácie 

projektu po schválení žiadosti o NFP. 
 

c) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Obce Štôla. 
 

d) Že z celkových oprávnených  výdavkov na projekt vo výške  167 500,00 EUR, je zabezpečené 
spolufinancovanie projektu žiadateľom, Obcou Štôla vo výške 5 %, t.j. vo výške 8 375,00 eur. 
Spôsob financovania projektu bude vo výške spolufinancovania zo strany Obce Štôla t.j. vo 
výške  8 375,00 eur z vlastných zdrojov Obce Štôla. 

 
e) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

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

 
 
 
 



 
Uznesenie č. 190/2017 

 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenia č. 188-190/2017 zo 16. zasadania obecného 
zastupiteľstva zo dňa 7.4.2017 jednohlasne. 
 
 
 

Prehlásenie starostu obce 
 

     V zmysle § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenia Obecného 
zastupiteľstva v Štôle  zo 16. zasadania OZ konaného dňa 7.4.2017 pod č. 188-190/2017 podpisujem, 
nakoľko sa domnievam, že neodporujú zákonu, alebo nie sú pre obec zjavne nevýhodné. 
 
 
 

 
 

 
Martin Hajko  
starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Schabjuková Alena  

 


