Uznesenia
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 11.9.2018
(č. 287-295/2018)
Prítomní poslanci: Martin Jackovič, Marián Handzuš, Filip Láska, Marek Pachoň, Róbert Javorský
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia k nasledovným bodom programu:
Schválenie programu zasadania 22. zasadania obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2018
Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie od 27.6.2018 do 11.9.2018
Schválenie rozpočtových opatrení Obce Štôla č. 4/2018 zo dňa 31.7.2018 a č. 5/2018 zo dňa
11.9.2018
7. Prerokovanie žiadosti JUDr. Andreja Dziackeho o vysporiadanie pozemkov v chatovej oblasti
8. Informácia starostu obce o uzatvorenej nájomnej zmluve Obce Štôla a manželov Láskových,
Vyšné Hágy
9. Informácia starostu obce o povinnosti obce zabezpečovať alebo poskytovať sociálne služby
v zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách
10. Informáciu starostu obce o vykonaní riadnej inventúry za rok 2018
11. Návrh na uznesenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uznesenie č. 287/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje program rokovania 22. zasadania obecného zastupiteľstva v Štôle zo dňa 11.9.2018.
b) Berie na vedomie, že za zapisovateľku bola určená p. Alena Schabjuková a za overovateľov
zápisnice boli určení p. Filip Láska a p. Marek Pachoň.
c) Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Jackovič, p. Filip Láska, p. Marek Pachoň.
(Hlasovani k bodom a-c): prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska,
Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 288/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 21.
zasadania OZ zo dňa 26.6.2018 prevedenú kontrolórkou obce p. Danou Hojnošovou a konštatuje, že
uznesenia boli splnené okrem uznesenia 268/2018 a 271/2018, ktoré sú v plnení.
(Hlasovanie: prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska, Marek Pachoň;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 289/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Dany Hojnošovej o kontrolnej
činnosti za obdobie od 27.6.2018 do 11.9.2018.
(Hlasovanie: prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska, Marek Pachoň;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 290/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 4/2018 zo dňa 31.7.2018 a č. 5/2018 zo dňa
11.9.2018 navrhnuté starostom obce.
b) Ukladá ekonómke obce p. Alene Schabjukovej zapracovať rozpočtové opatrenie Obce Štôla č.
5/2018 zo dňa 11.9.2018 do účtovníctva a zaslať do RIS-SAMu v termíne 11.10.2018.
(Hlasovanie k bodom a-b): prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska,
Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 291/2018
a)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Andreja Dziackeho o vysporiadanie časti
pozemkov, ktorých vlastníkom je Obec Štôla
 parcela registra „E“ č. 985/21, druh pozemku vodné plochy o celkovej výmere 1086 m2,
zapísaný na LV č. 1 k.ú. Štôla v podiele 1/1,
 parcela registra „E“ 959/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 147 m2, zapísaný
na LV č. 1 k.ú. Štôla v podiele 1/1
na základe Geometrického plánu 71/18 – vyhotoviteľ Ing. Eva Schűrger-JOCHMANN, Poprad zo
dňa 17.9.2018.
b)
Obecné zastupiteľstvo v Štôle schvaľuje na základe Geometrického plánu 71/18 – vyhotoviteľ Ing.
Eva Schűrger-JOCHMANN, Poprad zo dňa 17.9.2018 a v zmysle par. 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj:
 pozemku – novovytvorená parcela registra „C“ č. 960/68, druh pozemku trvalý trávny porast
o výmere 271 m2 vytvorená z parcely registra „E“ č. 959/1 (diel 1 o výmere 62 m2) a z parcely
registra „E“ č. 985/21 (diel 4 o výmere 209 m2),
 pozemku – novovytvorená parcela registra „C“ č. 763/16, druh pozemku vodná plocha o výmere
144 m2 vytvorená z parcely registra „E“ č. 959/1 (diel 2 o výmere 5 m2) a z parcely registra „E“
č. 985/21 (diel 3 o výmere 139 m2)
JUDr. Andrejovi Dziackemu, Svätoplukova 8173/25, 010 01 Žilina za cenu 20,00 €/m2. Náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na
vklad bude znášať kupujúci. Termín predloženia návrhu na vklad 30.10.2018.
(Hlasovanie k bodom a-b): prítomní poslanci 5; za: - 4 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Filip Láska, Marek Pachoň; proti:
0; zdržal sa: 1 - Róbert Javorský; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 292/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o uzatvorení
nájomnej zmluvy Obce Štôla a manželov Láskových, Vyšné Hágy č. OS-136-001/2018 zo dňa
30.8.2018 na obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019 s tým, že manželia Láskovci oznámia Obci Štôla
v termíne do 31.7.2019 či majú záujem uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo kúpno-predajnú zmluvu.
(Hlasovanie: prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska, Marek Pachoň;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 293/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o povinnosti obce zabezpečovať
alebo poskytovať sociálne služby v zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
b) Schvaľuje zabezpečiť sociálne služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa FAMILIARIS,
kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit.
c) Schvaľuje výšku príspevku na 1 hodinu poskytovania sociálnej služby a 1 klienta 2,00 €.
d) Prehodnotí výšku príspevku na 1 hodinu poskytovania sociálnej služby a 1 klienta v januári 2019.
(Hlasovanie k bodom a-d): prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska,
Marek Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 294/2018
Obecné zastupiteľstvo:
1. Ukladá inventarizačným komisiám vykonať riadnu inventúru majetku v termíne do 31.10.2018
a dokladovú inventúru do 15.1.2019.

2. Schvaľuje zloženie inventarizačných komisií:
a) na úseku obecného úradu, obecnej knižnice:
 predseda: Filip Láska
 členovia: Marek Pachoň, Alena Schabjuková, Ing. Zlatica Povalačová, Ing. Juraj Varsa
b) na úseku domu služieb, verejného priestranstva:
 predseda: Marián Handzuš
 členovia: Ing. Juraj Varsa, Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica
c) na úseku požiarnej ochrany:
 predseda: Martin Jackovič
 členovia: Róbert Javorský, Radovan Bachorík, Martin Stromko
d) dokladová inventúra:
 predseda: Marián Handzuš
 členovia: Filip Láska, Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica
(Hlasovanie k bodom 1), 2a-d): prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska, Marek
Pachoň; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Uznesenie č. 295/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenia obecného zastupiteľstva z 22. zasadania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 11.9.2018 pod. č. 287 – 294.
(Hlasovanie: prítomní poslanci 5; za: - 5 – Martin Jackovič, Marián Handzuš, Róbert Javorský, Filip Láska, Marek Pachoň;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0)

Prehlásenie starostu obce
V zmysle § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Štôle z 22. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.9.2018 pod č. 287 –
295/2018 podpisujem, nakoľko sa domnievam, že neodporujú zákonu, alebo nie sú pre obec zjavne
nevýhodné.

Martin Hajko
starosta obce

Za správnosť: Schabjuková Alena

