Zápisnica č. 3/2018
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 19.2.2019
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.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie:
a) Návrhu Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2018
b) Výročnej správy Obce Štôla za rok 2018
c) Stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2018
d) Správy nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2018
Prerokovanie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2018
Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ
Prerokovanie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2019
Zmena a doplnok Územného plánu Obce Štôla na základe došlých žiadostí do 15.1.2019
Doplnenie členov do komisie pre kultúru a šport
Prerokovanie žiadosti p. Oľgy Krahulcovej o prenájom pozemkov
Prerokovanie žiadosti p. Romana Hybena o prenájom pozemku
Žiadosť Jozefa Kantora s.r.o. Štôla 51 o zvýšenie príspevku pre dôchodcov
Žiadosť Podtatranského krosového maratónu – Memoriál Jána Svočáka o podporu
Informácia starostu obce o zmene dofinancovania opatrovateľskej služby na rok 2019
Rôzne:
Diskusia
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 rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré obecné zastupiteľstvo
schválilo.
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov
zápisnice určil p. Handzuša Mariána a Mgr. BielikaTomáša. OZ zobralo na vedomie.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Jackovič Martin, p. Handzuš Marián a Mgr. Bielik
Tomáš. OZ schválilo zloženie návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2018 prevedenú
kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2018 a konštatovalo, že prijaté uznesenia boli
splnené.
5a) Návrh Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2018, ktorý bol vypracovaný ekonómkou obce
p. Schabjukovou Alenou a zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 15
dní pred zasadaním obecného zastupiteľstva (4.2.2019).

5b) Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2018 vypracovanú ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou.
5c) Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok
2018.
5d) Správu nezávislého audítora Ing. Paškovej Márie z vykonaného auditu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
a) stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok
2018,
b) správu audítora Ing. Paškovej Márie z vykonaného auditu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a) záverečný účet Obce Štôla a celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2018 s výrokom
„bez výhrad“,
b) prebytok rozpočtového hospodárenia 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 18 908,67 €.
6. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2018 vypracovaný
ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou a podpísaný inventarizačnou komisiou, ktorý
obecné zastupiteľstvo schválilo.
7. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách od 12.12.2018 do
19.2.2019, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
8. Návrh rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2019 zo dňa 19.2.2019, ktoré obecné
zastupiteľstvo schválilo.
9. Návrhy zmien Územného plánu Obce Štôla na základe došlých žiadostí do 15.1.2019:
 9.11.2018 – OS-174/001/2018 (OS-20/2019)– Zuzana Javoreková
 20.11.2018 – OS-178-001/2018 (OS-21/2019) – Martin Jackovič
 10.12.2048 – OS-188-001/2018 (OS-24/2019) - splnomocnenec Juraja Ivanegu – Ing.
arch. Miroslav Ričovský
 28.12.2018 – OS-196-001/2018 (OS-29/2019) - Obec Štôla (Lukáš Pachoň)
 9.1.2019 – OS-36-001/2019 – Marketa Koca
 9.1.2019 – OS-37-001/2019 – Gejza Pap
 14.1.2019 – OS-47-001/2019 – Juraj Bublík
Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie procesu obstarania Zmien a doplnkov
Územného plánu Obce Štôla pre 7 lokalít a v zmysle došlých cenových ponúk Ing. Emílie
Hudzíkovej H.E.REAL, Zimná 3585/1, Poprad - 1 750 € a Ing. Arch. Márie Kollárovej –
ARCHITEKT, Traktorová 590/4 Poprad – 3 080 €.
Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s § 19 stavebného zákona, že náklady spojené
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie budú znášať žiadatelia rovnakou finančnou
čiastkou.
10. Doplnenie členov do komisie pre kultúru a šport. Obecné zastupiteľstvo schválilo do
komisie pre kultúru a šport Ing. Varsu Juraja a p. Valeka Jána.

11. Žiadosti p. Krahulcovej Oľgy zo dňa 14.12.2018 OS-189-001/2018 o prenájom pozemku
KN-C 1029/1 o výmere 20 m2 a zo dňa 11.1.2019 OS-44-001/2019 o prenájom pozemku
KN-C 1030/5 o výmere 30 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku.
12. Žiadosť p. Hybena Romana zo dňa 9.1.2019 OS-41-001/2019 o prenájom pozemku KNC1029/1 o výmere 12 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku.
13. Žiadosť Jozefa Kantora s.r.o. Štôla 51 zo dňa 15.1.2019 OS-48-001/2019 o zvýšenie
príspevku pre dôchodcov z 0,20 € na 0,40 €/1 jedlo. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zvýšenie príspevku od 1.3.2019.
14. Žiadosť Športuj srdcom o.z., Terasová 15/627, 059 21 Svit IČO 50817132 zo dňa
11.2.2019 OS-105-001/2019 o poskytnutie finančnej pomoci pre usporiadanie
Podtatranského krosového polmaratónu ALS Memoriál Jána Svočáka. OZ schválilo
finančný príspevok vo výške 100 €.
15. Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o podpísanej Zmluve 7/2019 so Spišskou
katolíckou charitou v Spišskej Novej Vsi o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby od
23.1.2019 na dobu neurčitú. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
16. V rôznom:


Informáciu starostu obce p. Hajka Martina z pracovného rokovania konaného dňa
15.2.2019
a) potreba nákupu nového motorového vozidla
 Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup motorového vozidla v hodnote 15 000 € na
splátky maximálne 4 rokov (benzín).
 Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj motorového vozidla FABIA na základe
najvyššej cenovej ponuky.
b) organizácia športového dňa pre deti
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s usporiadaním športového dňa pre deti, termín
športového dňa sa upresní.



Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o prijatí do pracovného pomeru Ing. Varsu
Juraja od 1.2.2019 na pozíciu technik-údržbár. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.



Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o podpísanej dohode dňa 18.12.2018
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade na poskytnutie príspevku na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti na 9 mesiacov pre 1 zamestnanca (Valek Ján). Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie.



Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o zvýšení poplatku za uloženie
zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov pre
rok 2019 v zmysle zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 5,00 €
na 12,00 €/t z dôvodu nízkej úrovne vytriedenia v obci. Obecné zastupiteľstvo vzalo
na vedomie.



Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o odchyte 4 túlavých psov, za ktoré bola obci
vo februári vystavená faktúra vo výške 200 €. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.



Informáciu starostu obce p. Hajka Martina, že na webovom sídle obce boli doplnené
videá a virtuálna prehliadka obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.

17. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Hajko Martin.
18. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 3/2019/30 – 3/2019/48 tvoria prílohu
zápisnice.

Zapísala: Schabjuková Alena

Martin Hajko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Handzuš Marián ................................................
Mgr. Bielik Tomáš .............................................

