
Uznesenie  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, konaného dňa 13.8.2019 

(5/2019/63 – 5/2019/76) 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin,  Láska Filip, Pachoň Marek 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na 5. 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. 3/2019 zo dňa 19.6.2019 a 4/2019 zo 

dňa 9.8.2019 
7. Prerokovanie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2018 
8. Prerokovanie žiadosti Územnej organizácie DPO SR v Poprade o finančný príspevok na 

zhotovenie slávnostnej hasičskej zástavy  
9. Prerokovanie žiadosti p. Milana Bachoríka o prenajatie verejného priestranstva 
10. Prerokovanie žiadosti p. Pavla Kuzmíka o zámenu pozemkov 
11. Rôzne: 

a) Prerokovanie vnútornej smernice Obce Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané 
služby v obci  a niektorých uznesení ohľadom úhrad v Obci Štôla 

b) Informácia starostu obce o priebehu 3. zmeny územného plánu Obce Štôla 
c) Žiadosť Mgr. Petra Kὄteleša o prenájom celého trávnatého pásu medzi MK a jeho 

pozemkom 
d) Projektový zámer Materská škola Štôla predložený Bc. Mičundom Marekom 

 

Uznesenie 5/2019/63 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle. 
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/64 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľku bola určená p. Schabjuková 
Alena a za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Bielik Tomáš a p. Jackovič Martin.  
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/65 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Bielik Tomáš, p. Jackovič 
Martin, p. Pachoň Marek.  
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/66 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva zo dňa 14.5.2019 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou 
a konštatuje, že uznesenia boli splnené. 



b) Obecné zastupiteľstvo ukladá zamestnancom obce zaslať výzvu manž. Láskovým na 
vyjadrenie sa k prenájmu alebo predaju pozemku v termíne do 16.8.2019. 

(Hlasovanie k bodu a-b: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/67 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany 
o vykonaných kontrolách za obdobie  od 15.5.2019 do 13.8.2019.  
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/68 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 3/2019 zo dňa 19.6.2019 
a 4/2019 zo dňa 9.8.2019 predložené ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou.  
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/69 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncept kroniky Obce Štôla za rok 2018 vypracovaný Ing. 
Zlaticou Povalačovou.  
 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá kronikárke obce Ing. Zlatici Povalačovej prepísať schválený 
koncept kroniky do kroniky obce v termíne do 31.10.2019. 

(Hlasovanie k bodu a-b: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 

Uznesenie 5/2019/70 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Územnej organizácii DPO SR v Poprade 
vo výške 100 € na zhotovenie slávnostnej hasičskej zástavy. 
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 3 –  Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek; zdržal sa: 1 – Mgr. Bielik Tomáš) 

 
 

Uznesenie 5/2019/71 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Milana Bachoríka o prenajatie verejného 
priestranstva na parc. KN-C 752 vedenú pod č. OS-43-027/2019 zo dňa 26.7.2019 s tým, že 
žiadosť bude prerokovaná na pracovnom stretnutí poslancov za prítomnosti žiadateľa. 
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/72 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Obec Štôla je podielovým spoluvlastníkom 
pozemkov – parcela registra „E“ č.344, druh pozemku záhrada o výmere 611 m2 a parcela 
registra „E“ č. 345, druh pozemku orná pôda  o výmere 698 m2 zapísaných  na LV č.777 
k.ú. Štôla v podiele 10/27. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že p. Pavel Kuzmík, nar. 23.05.1946, rodné číslo 
460523/708, bytom Štôla s.č. 56, PSČ 059 37, občan SR je vlastníkom pozemku parcela 
registra „C“ č. 1780, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 4603 m2 v podiele 1/1. 

 



c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce § 9 ods. 8 písm. e) zámenu pozemkov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa (vytvorenie prístupovej cesty k uloženiu biologického odpadu) 
-  novovytvorená parcela registra „C“ č. 1780/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 
230 m2 podľa geometrického plánu č. 64/19 -  vyhotoviteľ Ing. Eva Schürger – JOCHMANN, 
Poprad (8.8.2019) Obci Štôla  za  pozemky - parcela registra „E“ č. 344, druh pozemku 
záhrada o výmere 611 m2 a parcela registra „E“ č. 345, druh pozemku orná pôda  o výmere 
698 m2 zapísaných  na LV č. 777 k.ú. Štôla v podiele 19/108 čo sa rovná 230 m2 p. Pavlovi 
Kuzmíkovi, Štôla s.č. 56 bez finančného vyrovnania. 

 

d) Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, s vyhotovením zmluvy a návrhom 
na vklad budú znášať obe strany rovnakou finančnou čiastkou. 

(Hlasovanie k bodu a-d: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 

Uznesenie 5/2019/73 

a) Obecné zastupiteľstvo ruší Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za 
vykonávané služby v obci  zo dňa 11.9.2012. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 11/2016/123/2016 zo dňa 19.4.2016 ohľadom 
poplatku za poskytovanie služieb traktorom. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 14/2016/162/2016 zo dňa 13.12.2016 ohľadom 
osvedčovania podpisov a listín. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 17/2017197/2017 zo dňa 30.5.2017 – cena za 
predaj pozemkov. 

 

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu pozemkov a stanovenia 
minimálnych cien za prenájom pozemkov v Obci Štôla schválených OZ v Štôle dňa 
29.10.2013 uzn. č. 20/2013/B/7, ktorým sa upravuje výška nájmu v čl. I, bod 2, písm. a) 
a b). 

 

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za 
vykonávané služby v obci zo dňa 13.8.2019. 

(Hlasovanie k bodu a-f: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 

Uznesenie 5/2019/74 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Martina Hajka o priebehu 
3. zmeny územného plánu Obce Štôla.  
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 

Uznesenie 5/2019/75 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Petra Köteleša o prenajatie verejného 
priestranstva na parc. KN-C 752 vedenú pod č. OS-211-001/2019 zo dňa 13.8.2019 s tým, že 
žiadosť bude prerokovaná na pracovnom stretnutí poslancov za prítomnosti žiadateľa. 
(Hlasovanie: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 
 



Uznesenie 5/2019/76 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projektový zámer Materská škola Štôla zo dňa 
13.8.2019 predložený Bc. Mičundom Marekom.  
 

b) Obecné zastupiteľstvo  ukladá zamestnancom obce zaslať dotazníky rodičom o vyjadrení 
záujmu umiestnenia dieťaťa do MŠ v Štôle v termíne do 27.8.2019. 

(Hlasovanie k bodu a-b: prítomní: 4; za: 4 – Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek) 

 
 
 
 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


