
Zápisnica č. 8/2020 
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 10.3.2020 
 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Sokol Tatiana 
Ospravedlnení poslanci: Pachoň Marek 
Starosta:   Hajko Martin 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie p. Mariána Handzuša o vzdaní sa poslanca obecného zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva Tatiany Sokol 
5. Schválenie programu 8. zasadania obecného zastupiteľstva 
6. Voľba návrhovej komisie 
7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 
8. Prerokovanie: 

a) Návrhu Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2019 
b) Výročnej správy Obce Štôla za rok 2019 
c) Stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2019 
d) Správy nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2019 

9. Prerokovanie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2019 
10. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ  
11. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 
12. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2020 
13. Doplnenie člena do finančnej komisie a správy obecného majetku 
14. Prerokovanie vstupu Obce Štôla do Združenia Euroregónu Tatry v Kežmarku 
15. Žiadosť p. Jozefa Kantora, Štôla 54 a manž. Ing. Jany Kantorovej, Štôla 132 o odpredaj 

časti pozemku pri ihrisku 
16. Žiadosť organizácie Športuj srdcom, o.z. vo Svite o príspevok na organizovanie 4. ročníka 

ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka 
17. Rôzne: 
18. Diskusia 
19. Záver 
 
 
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Hajko Martin a konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
  

2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov 
zápisnice určil p. Lásku Filipa a Mgr. Bielika Tomáša. OZ zobralo na vedomie. 

 
3. Starosta obce p. Hajko Martin informoval, že dňom 2.3.2020 sa p. Handzuš Marián vzdal 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. OZ zobralo na vedomie. 
 

4. Starosta obce p. Hajko Martin informoval, že za poslanca obecného zastupiteľstva v Štôle 
nastupuje p. Sokol Tatiana, ktorá zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. OZ zobralo na vedomie. 

 
5. Starosta obce p. Hajko Martin predložil na schválenie program 8. zasadania obecného 

zastupiteľstva. OZ schválilo program rokovania. 
 
6. Do návrhovej komisie boli  zvolení:  p. Jackovič Martin, p. Láska Filip a Mgr. Bielik Tomáš. 

OZ schválilo zloženie návrhovej komisie. 



 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
7. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 7. zasadania OZ, konaného dňa 

10.12.2019 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. OZ zobralo na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 a konštatovalo, že 
uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ dňa 10.12.2019 boli splnené, okrem uznesenia č. 
7/2019/99, ktoré je v plnení.  

 
8a) Návrh Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2019, 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 (18.2.2020).  

 
8b) Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2019 vypracovanú ekonómkou obce p. 

Schabjukovou Alenou. 
 
8c) Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 

2019. 
 
8d) Správu nezávislého audítora Ing. Paškovej Márie z vykonaného auditu za rok 2019. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
a) stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 

2019, 
b) správu audítora Ing. Paškovej Márie z vykonaného auditu za rok 2019, 
c) individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
a) záverečný účet Obce Štôla a celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2019 s výrokom 

„bez výhrad“, 
b) celkový schodok hospodárenia Obce Štôla za rok 2019 v sume 57 776,29 €, ktorý bol 

pokrytý dotáciou z roku 2018 a čerpaním z rezervného fondu, 
c) vrátenie prečerpaného rezervného fondu vo výške 9 223,85 € na účet rezervného fondu 

obce. 
 
9. Inventarizačný zápis z vykonanej dokladovej inventúry Obce Štôla k 31.12.2019 vypracovaný 

ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou a podpísaný schválenou inventarizačnou 
komisiou. OZ schválilo. 
 

10. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách od posledného 
zasadania OZ, ktorú obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 

11. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o kontrolnej činnosti za rok 2019. OZ vzalo na 
vedomie. 

 

12. Návrh rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2020 zo dňa 9.3.2020 predložený ekonómkou 
obce p. Alenou Schabjukovou. OZ schválilo. 

 

13. Doplnenie člena do finančnej komisie a správy obecného majetku. OZ schválilo za člena 
finančnej komisie a správy obecného majetku p. Sokol Tatianu. 

 

14. Návrh starostu obce p. Hajka Martina o vstupe Obce Štôla do Združenia Euroregiónu Tatry 
v Kežmarku.  OZ schválilo. 

 

 



15. Žiadosť p. Jozefa Kantora, Štôla 54 a manž. Ing. Jany Kantorovej, Štôla 132 o prerokovanie 
možnosti odpredaja časti pozemku KNC 515 v k.ú. Štôla – vedený na LV č. 1 ako záhrada. 
OZ súhlasilo s predajom časti pozemku. Pán Jozef Kantor s manželkou predložia k žiadosti 
vyhotovený geometrický plán. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu hradia 
žiadatelia.  
 

16. Žiadosť organizácie Športuj srdcom, o.z. vo Svite o príspevok na organizovanie 4. ročníka 
ALS charitatívneho behu – memoriálu Jána Svočáka. OZ schválilo finančný príspevok vo 
výške 100 €. 
 

17. V rôznom: 
 

a) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o oprave uznesenia z 13.8.2019  č. 
5/2019/72/c, v ktorom sa doplnila veta, že zámena pozemkov medzi Obcou Štôla a p. 
Kuzmíkom Pavlom sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 
 

b) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o možnosti podania žiadosti na Úrad vlády SR 
na opravu átria vojnového cintorína. 

 

c) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o podanej žiadosti o NFP na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií – smer Karviná vo výške 50 000 €. 

 

d) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o pripravovaných akciách: 6.6.2020 – Deň detí 
v Mengusovciach, 13.6.2020 – športový deň pre deti v Štôle. 

   Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie. 
 
 

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

19. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 

Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 8/2020/100 – 8/2020/116 tvoria prílohu 

zápisnice. 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 

 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
  
Láska Filip         ................................................ 
 
Mgr. Bielik Tomáš .............................................  

 


