
Uznesenie  
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, konaného dňa 19.11.2019 

(6/2019/77 – 6/2019/89) 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, 

Pachoň Marek,  
 
Obecné zastupiteľstvo na 6. zasadnutí prerokovalo a prijalo uznesenia k týmto bodom 
programu: 
 
1. Schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ  
6. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 5/2019 zo dňa 30.9.2019 
7. 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 
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 

 

Uznesenie 6/2019/77 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  
 

 
Uznesenie 6/2019/78 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľku bola určená p. Schabjuková 
Alena a za overovateľov zápisnice boli určení p. Jackovič Martin a p. Handzuš Marián. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

Uznesenie 6/2019/79 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Jackovič Martin, p. Handzuš 
Marián a p. Láska Filip. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

 



Uznesenie 6/2019/80 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
zo dňa 13.8.2019 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou (uznesenia boli splnené, 
okrem uznesenia č. 5/2019/72, ktoré je v plnení). 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

Uznesenie 6/2019/81 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany 
o vykonaných kontrolách za obdobie  od 14.8.2019 - 19.11.2019.  
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

Uznesenie 6/2019/82 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 5/2019 zo dňa 30.9.2019 
predložené ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou.  
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

Uznesenie 6/2019/83 

Obecné zastupiteľstvo: 
 
1. Berie na vedomie: 

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. 
 

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-
OVBP1-2019/48595/115918 zo dňa 23.10.2019.  

(Hlasovanie k bodom 1a-b): prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska 
Filip, Pachoň Marek)  

 
2. Súhlasí: 

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach  vnesených 
v procese prerokovania  zmeny a doplnku č. 3/2019. 

 (Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň 
Marek)  

 
3. Schvaľuje: 

podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3  stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmenu a doplnok č. 3/2019 
ÚPN-O Štôla vypracovanú  Ing. arch. Máriou Kolárovou.  
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň 
Marek)  
 

Uznesenie 6/2019/84 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša podľa § 27 ods.  3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo väzbe na 
§ 6,  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  na Všeobecne záväznom nariadení Obce Štôla č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje 



záväzná časť zmien a doplnkov č. 3/2019 územného plánu Obce Štôla. Toto VZN č. 1/2019 
tvorí prílohu č.1 tohto uznesenia. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  
 
 

Uznesenie 6/2019/85 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Hajka Martina o 
nesúhlase manželov Láskových z Vyšných Hágov s prenájmom alebo predajom 
ohradeného pozemku za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, ich návrh je 
odkúpenie len 7 m2. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že k prenájmu alebo predaju pozemku manželov 
Láskových z Vyšných Hágov bolo 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 
 
c) Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu manželových Láskových poveruje starostu p. 

Hajka Martina osloviť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ohľadom odkúpenia 
pozemku pod potokom a priľahlého pozemku. 

(Hlasovanie k bodom a-c): prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, 
Pachoň Marek)  
 

Uznesenie 6/2019/86 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Hajka Martina 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.  
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 

Uznesenie 6/2019/87 

Obecné zastupiteľstvo:  

a) Schvaľuje inventarizačnú komisiu pre dokladovú inventúru za rok 2019 a vyradenie majetku 
v zložení: predseda: Mgr. Tomáš Bielik; členovia: p. Schabjuková Alena, Ing. Povalačová 
Zlatica, p. Handzuš Marián. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá inventarizačnej komisii predložiť na najbližšom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva návrh na vyradenie majetku. 

 
c) Obecné zastupiteľstvo ukladá inventarizačnej komisii vykonať dokladovú inventúru za rok 

2019 do 27.1.2020. 
(Hlasovanie k bodom a-c): prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, 
Pachoň Marek)  

 
 

 



Uznesenie 6/2019/88 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 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.“. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  

 
 

Uznesenie 6/2019/89 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Hajka Martina, že 7. 
zasadanie Obecného zastupiteľstva v Štôle sa uskutoční 10.12.2019. 
(Hlasovanie: prítomní: 5; za: 5 - Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek)  
 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
 

          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
 

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 v Štôle  v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27 
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa 19.11.2019 uznesením č. 
6/2019/84 na tomto všeobecnom záväznom nariadení : 
 

Čl. I 
 
Všeobecným záväzným nariadením sa vyhlasuje  záväzná časť zmien a doplnok č. 
3/2019 územného plánu obce Štôla uvedená v prílohe č. 1.     
 

Čl. II 
 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia  
a zverejňuje sa na 30 dní.    
 
 
 
Vyvesené dňa: 25.11.2019     Zvesené dňa: 25.12.2019 

 
 

 
Martin Hajko 
starosta obce 



 
      Príloha č. 1 k VZN Obce Štôla č. 1/2019 
 
Záväzná časť územného plánu Obce Štôla vyhlásená  Všeobecne  záväzným 
nariadením  Obce Štôla č. 2/2007 zo dňa 21.12.2007 v znení Všeobecne  záväzného 
nariadenia  obce Štôla 22 zo dňa 10.6.2017 a Všeobecne  záväzného nariadenia  obce 
Štôla č. 1/2017 zo dňa 30.5.2017 sa mení a dopĺňa takto:    
 
Textová časť : 

- doplnený text -  vyznačený červenou 
- zrušený text - vyznačený abcdefgh   

 
1. Záväzné regulatívy územného rozvoja 
 

1.11. Ochranné pásma 
1.11.2 Ochranné pásma komunikácií  

1.11.2.1 ochranné pásmo cesty II. triedy stanovené mimo zastavaného 
územia  (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie – ochranné pásmo 
v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej 
vyhlášky č. 35/1984 Zb. 

 
2.  Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb 
 Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia Územného plánu Štôla, 

pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať 
územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby 
a práva k nim vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 – Stavebný zákon v znení 
jeho neskorších predpisov sú:     

 
2.1.  Základná a vyššia verejná vybavenosť občianskeho a sociálneho 

charakteru  
1. požiarna zbrojnica (rekonštrukcia existujúcej výstavba novej požiarnej 

zbrojnice) 
 

2.2.  Verejná zeleň, ochranná zeleň a stavby na ochranu životného prostredia  
2.  budovanie nevyhnutnej izolačnej a ochrannej zelene na celom území okolo 

dopravnej trasy cesty II/539  
3. budovanie verejnej zelene v navrhovaných plochách za obecným úradom 

medzi  navrhovanou komunikáciou a vodným tokom a izolačnej zelene 
cintorína   

4.  skládka biologicky rozložiteľného odpadu  
 

2.3.  Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejného charakteru   
5.  rozšírenie zbernej komunikácie  II/539 prechádzajúcej zastavaným 

územím obce o obojstranný peší chodník  
6.  výstavba nových miestnych obslužných a prístupových komunikácií 

a v navrhovaných lokalitách obytnej zástavby v kategórii s min,. 
jednostranným peším chodníkom  

7.  prestavba a výstavby križovatky  



8.  výstavba verejných parkovísk (na verejných, resp. vyvlastnených 
plochách) pri obecnom úrade, športovom areáli a navrhovanej  ploche 
požiarnej zbrojnice   

9.   výstavby nových autobusových zastávok (odstavné niky) 
10.  výstavby navrhovaných cyklistických trás 
11.  výstavba relaxačno- náučného chodníka  

 
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky navrhované líniové vedenia 
verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrorozvody, plynorozvody, 
telekomunikačné trasy), vrátane k nim prislúchajúcich trasových zariadení tak, ako sú 
uvedené v návrhu verejného technického vybavenia (výkresy č. 6,7). 
 
 
Výkresy, ktoré sú záväzné pre územný rozvoj: 
č. 4  Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - m 1 : 2 880 
č. 9 Funkčný návrh katastrálneho územia sídla a verejnoprospešné stavby Návrh 

funkčných plôch a verejnoprospešných stavieb – m 1 : 5000  
 
Grafická časť : 
Výkresy č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa menia podľa náložiek ZaD č. 3/2019   ÚPN-O.   


