Zápisnica č. 6/2019
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 19.11.2019
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení poslanci:
Starosta:
Ostatní prítomní:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ
Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 5/2019 zo dňa 30.9.2019
Zmena a doplnok č. 3/2019 ÚPN-O Štôla
a) Správa o prerokovaní
b) Výsledok preskúmania Okresným úradom Prešov
c) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania
d) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
zmien a doplnkov č. 3/2019 územného plánu Obce Štôla
8. Nesúhlas manželov Láskových z Vyšných Hágov s prenájmom alebo predajom ohradeného
pozemku za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, ich návrh je odkúpenie len
7 m2
9. Rôzne:
10. Diskusia
11. 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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva a bod 9 „Rôzne“ doplnil o:
a) Informáciu starostu obce o výsledku prieskumu z dotazníkov rodičov ohľadom umiestnenia
detí do materskej školy
b) Zloženie inventarizačnej komisie pre dokladovú inventúru za rok 2019 a vyradenie majetku
c) Príprava kultúrnych akcií „Stretnutie deti s Mikulášom“ a Štôlska koštofka“
d) Termín 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania.
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov
zápisnice určil p. Jackoviča Martina a p. Handzuša Mariána. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie.
3. Do návrhovej komisie boli schválení p. Jackovič Martin, p. Handzuš Marián a p. Láska Filip.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 13.8.2019 prevedenú kontrolórkou
obce p. Hojnošovou Danou – uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 13.8.2019 boli splnené,
okrem uznesenia č. 5/2019/72, ktoré je v plnení. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
5. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách za obdobie
14.8.2019 do 19.11.2019. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.

od

6. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 5/2019 zo dňa 30.9.2019 predložené ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou. Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.
7. Zmenu a doplnok č. 3/2019 ÚPN-O Štôla:
a) Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 3/2019 ÚPN-O Štôla vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a
stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
b) Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 3/2019 ÚPN-O Okresným úradom
Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v stanovisku č.OÚ-PO-OVBP12019/48595/115918 zo dňa 23.10.2019. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
c) Vyhodnotenie stanovísk, pripomienok a námietok vznesených v procese prerokovania
zmeny a doplnku č. 3/2019. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom na rozhodnutie
o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vnesených v procese prerokovania zmeny
a doplnku č. 3/2019.
d) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
zmien a doplnkov č. 3/2019 územného plánu Obce Štôla.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu a doplnok č. 3/2019 ÚPN-O Štôla vypracovanú Ing.
arch. Máriou Kolárovou a uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení Obce Štôla č.
1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3/2019 územného plánu
obce Štôla.
8. Nesúhlas manželov Láskových z Vyšných Hágov s prenájmom alebo predajom ohradeného
pozemku za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, ich návrh je odkúpenie len 7
m2.
Starosta obce informoval, že ohľadom prenájmu alebo predaja pozemku manž. Láskovým boo
od roku 2017 prijatých 7 uznesení:
 17/200/2017 – 30.5.2017
 18/213/2017/a-b – 15.8.2017
 19/233/2017/b – 12.12.2017
 20/251/2018/a-b – 13.3.2018
 20/252/2018/a-d – 13.3.2018
 21/275/2018 – 26.6.2018
 22/292/2018 – 11.9.2018
Na rokovanie boli prizvaní manželia Valéria Lásková a MUDr. Milan Láska. Pani Lásková
oboznámila poslancov so svojím vysvetlením a stanoviskom k riešeniu vysporiadania
pozemku pod vodnou plochou. Zároveň navrhli, aby obec oslovila Slovenský
vodohospodársky podnik ohľadom odkúpenia pozemku pod potokom a priľahlého pozemku.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu p. Hajka Martina osloviť Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. ohľadom odkúpenia pozemku pod potokom a priľahlého pozemku.
9.

V rôznom:
a) Informáciu starostu obce o výsledku prieskumu z dotazníkov rodičov ohľadom
umiestnenia detí do materskej školy od roku 2021. Zo šestnástich rodičov doručili
návratky 9 rodičia, z toho prejavili záujem o materskú školu pre 5 deti a nezáujem
o materskú školu pre 4 deti.
Pre nízky záujem obec upustila od možnosti zriadenia materskej školy a ponúkla dom
služieb na prenájom za účelom zriadenia reštauračných služieb. Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.

b) Zloženie inventarizačnej komisie pre vykonanie dokladovej inventúry za rok 2019
a vyradenia majetku.
1. Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú komisiu pre vykonanie dokladovej
inventúry za rok 2019 a vyradenia majetku v zložení: predseda: Mgr. Tomáš Bielik;
členovia: p. Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica, p. Handzuš Marián.
2. Obecné zastupiteľstvo uložilo inventarizačnej komisii predložiť na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie majetku.
3. Obecné zastupiteľstvo uložilo inventarizačnej komisii vykonať dokladovú inventúru za
rok 2019 do 27.1.2020.
c) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o príprave kultúrnych akcií „Stretnutie deti
s Mikulášom – 6.12.2019 o 16,00 hod.“ a Štôlska koštofka – 28.12.2019 o 12,00 hod.“.
d) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina, že 7. zasadanie Obecného zastupiteľstva
v Štôle sa uskutoční 10.12.2019.
10. V diskusii sa o slovo prihlásil p. Rauschgold Patrik a navrhol odvoz komunálneho odpadu 1x
za dva týždne. Na ďalšie jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Hajko
Martin.
11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 6/2019/77 – 6/5/2019/89 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Zapísala: Schabjuková Alena

Martin Hajko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Martin Jackovič

................................................

Marián Handzuš

................................................

