
Zápisnica č. 1/2018 
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 4.12.2018 
 
 

Prítomní poslanci: Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Handzuš Marián, Pachoň Marek 
Ospravedlnení poslanci: Láska Filip 
Starosta:   Hajko Martin 
Predseda MVK:  Bc. Šoltýsová Lenka 
Ostatní prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  
7. Určenie platu starostu obce 
8. Prerokovanie zmeny v zásadách odmeňovania poslancov a schválenie odmien poslancom za 

predchádzajúce štvorročné obdobie 
9. Rôzne 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 
 
1. Úvodné náležitosti: 
 

a) Ustanovujúce zasadnutie otvoril doterajší a zároveň aj novozvolený starosta p. Hajko 
Martin. 
 

b) Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za 
overovateľov zápisnice určil p. Handzuša Mariána a p. Pachoňa Mareka. OZ zobralo na 
vedomie. 
 

c) Predseda miestnej volebnej komisie Bc. Šoltýsová Lenka oboznámila s výsledkami volieb 
do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018 a zároveň odovzdala novozvolenému 
starostovi obce a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. OZ zobralo na  vedomie.. 
 

d) Novozvolený starosta p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub starostu, čo potvrdil 
svojím podpisom a ujal sa vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. OZ 
konštatovalo, že novozvolený starosta obce p. Hajko Martin zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce.  
 

e) Novozvolení poslanci Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Handzuš Marián a Pachoň Marek 
zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojimi 
podpismi. OZ konštatovalo, že novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub 
poslancov obecného zastupiteľstva. 



f) Starosta obce p. Hajko Martin predniesol prítomným príhovor a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 
2. Starosta obce p. Hajko Martin predložil program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a doplnil 9. bod programu „rôzne“ o: 
a) Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 
b) Návrh predsedov inventarizačných komisií na vyradenie neupotrebiteľného majetku. 
c) Informáciu starostu obce o deratizácii verejných priestranstiev v obci. 
d) Informáciu starostu obce o prevedených revíziách na multifunkčnom a detskom ihrisku. 
e) Informáciu starostu obce o prijatých dotáciách. 
f) Informáciu starostu obce o stretnutí detí s Mikulášom. 
g) Informáciu starostu obce o pripravovanej Štôlskej koštofke. 
h) Informáciu starostu obce o najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva. 
i) Informáciu starostu obce o pracovnom stretnutí poslancov k Štôlskej koštofke. 
OZ schválilo program ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle. 
 

3. Do návrhovej komisie boli  zvolení:  p. Handzuš Marián, p. Pachoň Marek a p. Jackovič Martin. 
OZ schvaľuje zloženie návrhovej komisie. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

4. Oznámenie starostu obce p. Hajka Martina, že na nastávajúce volebné obdobie poveruje 
zastupovaním poslanca p. Jackoviča Martina. OZ zobralo informáciu na vedomie.  

 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. OZ poverilo poslanca p. Jackoviča Martina zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 

6. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov komisií. OZ zriadilo tieto komisie:  
a) komisiu finančnú, správy obecného majetku, 
b) komisiu pre kultúru a šport, 
c) komisiu pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného plánu, 
d) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve. 

 
OZ zvolilo predsedov a členov komisií nasledovne: 
 
a) komisia finančná a správy obecného majetku 

  
predseda: Handzuš Marián 
členovia: Láska Filip a Schabjuková Alena 
 

b) komisia pre kultúru a šport 
 
predseda: Mgr. Bielik Tomáš 

  členovia: Jackovič Martin, Handzuš Marián, Láska Filip, Pachoň Marek, Bachorík 
Radovan, Stromko Martin, Hajková Michaela, Jackovičová Ingrid, Pachoň 
Martin, Hajková Denisa, Dobeš Maroš, Jackovič Tomáš, Javorský Róbert, 
Ing. Povalačová Zlatica 

    
c) komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného 

plánu 
 
predseda: Jackovič Martin 
členovia: Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Láska Filip, Pachoň Marek 
       



d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve 
 
predseda: Láska Filip 
členovia: Handzuš Marián, Pachoň Marek 
 

7. Určenie platu starostovi obce. OZ v Štôle v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom riadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov určilo plat starostovi obce p. Hajkovi Martinovi a to: súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky a násobku 1,83  a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného 
zákona zvýšený plat o 20 % mesačne s účinnosťou od zloženia sľubu. Súčasťou zápisnice je 
dôvodová správa predložená Ing. Zlaticou Povalačovou. 
 

8. Návrh zmien odmeňovania poslancov a členov komisií v zásadách odmeňovania zo dňa 
12.5.2010 v zmysle dôvodovej správy, ktorú predložila Ing. Povalačová Zlatica a je súčasťou 
zápisnice. OZ schválilo zmeny odmeňovania poslancov a členov komisií v zmysle dôvodovej 
správy. Zároveň OZ schválilo odmeny za štvroročné volebné obdobie zástupcovi starostu 100 
eur a poslancom OZ po 50 eur. 

 

9. V rôznom: 
a) Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. OZ schválilo vyplatenie 

náhrady platu starostovi obce p. Hajkovi Martinovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 
v rozsahu 6,5 dní. Súčasťou zápisnice je dôvodová správa predložená Ing. Zlaticou 
Povalačovou. 
 

b) Návrh predsedov inventarizačných komisií na vyradenie neupotrebiteľného majetku 
z 10.11.2018. OZ schválilo vyradenie neupotrebiteľného majetku nasledovne: 

 

Majetok 
Vstupná 
cena 

04 Pracovné stroje a zariadenia 149,04 

06 Dopravné prostriedky 863,04 

92 Dlhodobý hmotný majetok 306,71 

93 Drobný hmotný majetok 847,08 

94 Operatívno-technická evidencia 528,13 

  Spolu 2 694,00 

 

c) Informáciu starostu obce o deratizácii verejných priestranstiev v obci firmou NAGY MARIÁN 
– NOVA, Poprad. OZ zobralo informáciu na vedomie. 
 

d) Informáciu starostu obce o prevedených ročných kontrolách bezpečnosti multifunkčného 
ihriska a detského ihriska firmou EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava. OZ zobralo informáciu na 
vedomie. 
 

e) Informáciu starostu obce o prijatých dotáciách: 

 10 000 € na detské ihrisko z Úradu vlády SR, 

 30 000 € na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva vnútra SR. 

OZ zobralo informáciu na vedomie. 
 

f) Informáciu starostu obce o stretnutí detí s Mikulášom dňa 6.12.2018 o 16,30 hod. OZ 
zobralo informáciu na vedomie. 
 

g) Informáciu starostu obce o pripravovanej Štôlskej koštofke dňa 29.12.2018. OZ zobralo 
informáciu na vedomie. 



 
h) Informáciu starostu obce o najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva 11.12.2018 

o 17,00 hod., na ktorom sa bude schvaľovať Rozpočet Obce Štôla a Všeobecne záväzné 
nariadenia Obce Štôla. OZ zobralo informáciu na vedomie. 
 

i) Informáciu starostu obce o pracovnom stretnutí poslancov k Štôlskej koštofke 18.12.2018 
o 17,00 hod. OZ zobralo informáciu na vedomie. 

 
10. Návrh na uznesenie predložil p. Handzuš Marián. OZ schválilo uznesenia č. 1/2018/1 – 

1/2018/13  z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 4.12.2018 jednohlasne. 
 

11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 

Martin Hajko 
starosta obce v.r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Hadnzuš Marián ................................................... 
                             
                                         Pachoň Marek ...................................................... 


