Zápisnica č. 2/2018
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 11.12.2018
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení poslanci:
Starosta:
Ostatní prítomní:

Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Handzuš Marián, Láska Filip,
Pachoň Marek
Hajko Martin
podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zloženie sľubu poslanca Filipa Lásku
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu Obce Štôla na roky 2019-2021
Schválenie rozpočtu Obce Štôla na roky 2019-2021
Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla
Prerokovanie Rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 6/2018
Prerokovanie žiadostí manželov Jackovičových a p. Javorekovej o zmenu územného plánu
Rôzne
Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Hajko Martin a konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zároveň starosta obce predložil
program zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplnil:
bod 13 o:
Prerokovanie žiadosti Juraja Ivanegu v zastúpení Ing. arch. Miroslava Ričovského o zmenu
územného plánu obce
a bod 14 o:
a) Prerokovanie podmienok p. Pavla Kuzmíka uvedených v návrhu dohody o prechode cez
jeho pozemok
b) Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štôle č. 22/2018/293/2018 b-d) zo dňa
11.9.2018 ohľadom zabezpečenia sociálnych služieb prostredníctvom neverejného
poskytovateľa FAMILIARIS vo Svite
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle.
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov
zápisnice určil p. Jackoviča Martina a p. Lásku Filipa. OZ zobralo na vedomie.
3. Novozvolený poslanec Láska Filip zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva, čo potvrdil svojím podpisom. OZ konštatovalo, že novozvolený poslanec zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Bielik Tomáš, p. Jackovič Martin a p. Láska Filip. OZ
schválilo zloženie návrhovej komisie.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
5. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2018, 11.9.2018 a 4.12.2018
prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošou Danou. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2018, 11.9.2018 a 4.12.2018 prevedenú
kontrolórkou obce p. Hojnošou Danou a konštatovalo, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ
dňa 26.6.2018 boli splnené, uznesenia zo dňa 11.9.2018 boli splnené okrem uznesenia č.
292/2018 a 294/2018, ktoré sú v plnení a uznesenia č. 293/2018 je potrebné zrušiť. Prijaté
uznesenia zo dňa 4.12.2018 boli splnené, okrem uznesenia č. 1/2018/12 vyradenie
neupotrebiteľného majetku – uznesenie je v plnení.
6. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách od 12.9.2018. OZ
zobralo na vedomie.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany na I. polrok 2019. OZ
schválilo plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2019 a poverilo kontrolórku obce

p. Hojnošovú Danu kontrolou ubytovacích zariadení za účasti poslancov 2x počas
zimnej sezóny.
8. Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu rozpočtu Obce Štôla na roky 20192021. Kontrolórka obce odporučila návrh rozpočtu Obce Štôla na rok 2019 schváliť. OZ zobralo
na vedomie.
9. Schválenie rozpočtu Obce Štôla na obdobie rokov 2019-2021 predložený ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou. OZ schválilo rozpočet Obce Štôla na rok 2019 v príjmovej časti vo výške
278 669 € a vo výdavkovej časti 278 445 €. OZ zobralo na vedomie rozpočet Obce Štôla na
roky 2020-2021.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady vypracovaný ekonómkou obce p. Schabjukovou
Alenou. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla vypracovaný ekonómkou obce
p. Schabjukovou Alenou. OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla.
12. Návrh rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 6/2018 zo dňa 10.12.2018 vypracovaný
ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou. OZ schválilo rozpočtové opatrenie Obce Štôla č.
6/2018 zo dňa 10.12.2018.
13. Žiadosti o zmenu územného plánu:
 p. Zuzany Javorekovej zo dňa 9.11.2018 s.z. OS-74-001/2018,
 manželov Martina a Ingrid Jakovičových zo dňa 20.11.2018 s.z. OS-78-001/2018,
 p. Juraja Ivanegu v zastúpení Ing. arch. Miroslava Ričovského zo dňa 10.12.2008 s.z. OS188-001/2018.
OZ zobralo uvedené žiadosti na vedomie a odporučilo oboznámiť verejnosť spôsobom v obci
obvyklým o otvorení územného plánu Obce Štôla s možnosťou zapojenia sa do individuálnej
zmeny územného plánu formou písomnej žiadosti o zmenu územného plánu v termíne do
15.1.2019.
14. V rôznom:
a) Podmienky p. Pavla Kuzmíka uvedené v návrhu dohody o prechode cez jeho pozemok KNC 1780 – trvalé trávne porasty o výmere 4 603 m2, vedený na LV č. 272. OZ odporučilo
pozvať p. Kuzmíka Pavla na pracovné stretnutie 18.12.2018 o 17,00 hod. za účelom
prejednania danej dohody o prechode cez pozemok.

b) Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štôle č. 22/2018/293/2018 b-d) zo dňa
11.9.2018 ohľadom zabezpečenia sociálnych služieb prostredníctvom neverejného
poskytovateľa FAMILIARIS vo Svite. OZ zrušilo uznesenie Obecného zastupiteľstva
v Štôle č. 22/2018/293/2018 b-d) zo dňa 11.9.2018 ohľadom zabezpečenia sociálnych
služieb prostredníctvom neverejného poskytovateľa FAMILIARIS vo Svite.
15. Záverom starosta obce p. Hajko Martin poďakoval prítomným za účasť a pripomenul im
termín pracovného stretnutia dňa 18.11.2018 o 17,00 hod. ohľadom organizovania Štôlskej
koštofky.

Zapísala: Schabjuková Alena

Martin Hajko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jackovič Martin .....................................
Láska Filip .............................................

