
Zápisnica č. 7/2019 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 10.12.2019 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin,  Láska Filip, Pachoň Marek 
Ospravedlnení poslanci: Handzuš Marián 
Starosta:   Hajko Martin 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2020  
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu Obce Štôla na roky 2020 – 2022 a stanovisko kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu 
7. Prerokovanie návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie majetku 
8. Rôzne: 
9. Diskusia 
10. Záver 
 
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Hajko Martin a konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zároveň bod 8 programu rokovania  
doplnil o: 
a) Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2019 zo dňa 10.12.2019, 
b) Návrh rozšírenia komisie pre kultúru a šport o p. Križovskú Soňu a p. Valeka Jána, 
c) Informáciu z jednania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. v Poprade. 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 7. zasadania obecného zastupiteľstva.  
 

2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov 
zápisnice určil p. Lásku Filipa a p. Pachoňa Mareka. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 
3. Do návrhovej komisie boli  schválení p. Láska Filip, p. Pachoň Marek a Mgr. Bielik Tomáš. 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo zloženie návrhovej komisie. 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2019 prevedenú 

kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou – uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 19.11.2019 
boli splnené a  uznesenie č. 5/2019/72 zo dňa 13.8.2019 bolo taktiež splnené. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 
 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany na I. polrok 2020. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo. 

 

6. Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2020–2022 predložený ekonómkou obce p. Schabjukovou 
Alenou a stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu rozpočtu obce na roky 
2020-2022 s odporúčaním rozpočet na rok 2020 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhom rozpočtu Obce Štôla a schválilo rozpočet 
Obce Štôla na rok 2020 a rozpočet Obce Štôla na roky 2021-2022 vzalo na vedomie. 

 

7. Návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku podľa priloženého súpisu. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo vyradiť majetok podľa priloženého súpisu a uložilo ekonómke obce p. 
Schabjukovej Alene majetok vyradiť z evidencie k termínu zostavenia účtovnej závierky. 

 
 



 
8. V rôznom: 

a) Návrh rozpočtového opatrenie č. 6/2019 zo dňa 10.12.2019 predložený ekonómkou obce 
p. Schabjukovou Alenou. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie. 
 

b) Návrh starostu obce p. Hajka Martina o rozšírenia komisie pre kultúru a šport o p. Križovskú 
Soňu a p. Valeka Jána. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie komisie. 
 

c) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina z jednania so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, š.p. v Poprade dňa 3.12.2019. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. Obecné 
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podať podnet na Spoločný obecný úrad vo Svite 
ohľadom prešetrenia dodržania podmienok stavebného povolenia na oplotenie 
a prešetrenia nepovolenej stavby (výstavby mosta) stavebníkmi p. Láskovou Valériou 
a MUDr. Láskom Milanom. 

 
9. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Hajko Martin. 

 
10. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a všetko dobré, hlavne zdravie v novom roku 2020. 
 
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 7/2019/90 – 7/2019/99 tvoria prílohu tejto 
zápisnice. 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 

 
 
 
 
 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
Láska Filip  ................................................ 
 
Pachoň Marek ................................................ 

 


