
Zápisnica č. 10/2020 
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 11.8.2020 
 
 
Prítomní poslanci:   Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana 
Ospravedlnení poslanci: Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš 
Starosta:   Hajko Martin 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  
5. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti  
6. Voľba kontrolóra obce 
7. Schválenie rozpočtových opatrení Obce Štôla 2/2020 a 3/2020 
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. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
program 9. zasadania obecného zastupiteľstva doplnený v bode 8 rôzne o: 
a) Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

v samospráve z rokovania 12.5.2020 
b) Zrušenie členstva Ing. Varsu Juraja v komisii pre kultúru a šport 
c) Doplnenie uznesenia OZ č.  8/2020/113 zo dňa 10.3.2020 ohľadom odpredaja časti 

pozemku manželom Kantorovým 
d) Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2020 
 (Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

  
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov 

zápisnice určil p. Lásku Filipa a p. Sokol Tatianu. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
      (Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
3. Do návrhovej komisie boli obecným zastupiteľstvom zvolení:  p. Láska Filip, p. Sokol Tatiana 

a p. Pachoň Marek. 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 9. zasadania OZ, konaného dňa 

12.5.2020 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
5. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách za obdobie 13.5.2020 

– 10.8.2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
6. Voľbu kontrolóra obce. Do 28.7.2020 bola Obci Štôla doručená 1 prihláška na voľbu kontrolóra 

– p. Hojnošovej Dany zo Spišských Tomášoviec. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za kontrolóra 
obce na obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2026 p. Hojnošovú Danu zo Spišských Tomášoviec.  
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 



7. Rozpočtové opatrenia Obce Štôla č. 2/2020 z 30.6.2020 a č. 3/2020 zo dňa 11.8.2020 
predložené ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou. Obecné zastupiteľstvo rozpočtové 
opatrenia schválilo. 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
8. V rôznom: 

 
a) Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

v samospráve p. Lásku Filipa z rokovania komisie dňa 12.5.2020 ohľadom preskúmania 
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
– starostu Obce Štôla p. Hajka Martina za rok 2019, kde komisia konštatovala, že podané 
oznámenie spĺňa náležitosti čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
b) Zrušenie členstva Ing. Varsu Juraja v komisii pre kultúru a šport. Obecné zastupiteľstvo 

na žiadosť Ing. Varsu Juraja zrušilo jeho členstvo v komisii pre kultúru a šport. 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 
 

c) Doplnenie uznesenia OZ č.  8/2020/113 zo dňa 10.3.2020 ohľadom odpredaja časti 
pozemku manželom Kantorovým. 
 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Kantora, Štôla 54 
a manželky Ing. Jany Kantorovej, Štôla 132 o kúpu časti pozemku parcela registra „C“ 
č. 515, druh pozemku záhrada o výmere 1173 m2  zapísaného  na LV č.1 k.ú. Štôla 
v podiele 1/1, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Štôla.  

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov  
predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie pozemku)  
– novovytvorená parcela registra „C“ č. 515/3, druh pozemku záhrada o výmere 116  
m2 podľa geometrického plánu č. 63/2020 -  vyhotoviteľ Ing. Eva Schürger – 
JOCHMANN, Poprad, overený OÚ Poprad, odbor katastrálny pod číslom G1-699/2020 
-   manželom Jozefovi Kantorovi, Štôla 54 a Ing. Jane Kantorovej, Štôla 132 za cenu  
30,00 €/m2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, vypracovaním 
kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad bude znášať kupujúci. Termín predloženia 
návrhu na vklad 31.8.2020 
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
d) Zloženie inventarizačných komisií. Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie 

inventarizačných komisií: 
 

 na úseku obecného úradu, obecnej knižnice, domu služieb a verejného priestranstva: 
predseda: Láska Filip 
členovia:  Pachoň Marek, Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica, Ing. Varsa 
Juraj, Valek Ján  

 

 na úseku požiarnej ochrany:  
     predseda: Jackovič Martin  
     členovia:  Mgr. Bielik Tomáš, Bachorík Radovan, Stromko Martin  

 

 dokladová inventúra:      
predseda: Sokol Tatiana  
členovia: Láska Filip, Schabjuková Alena, Ing. Povalačová Zlatica 

     
 
 

 



Obecné zastupiteľstvo ukladá inventarizačným komisiám vykonať riadnu inventúru majetku 
za rok 2020 v termíne do 30.11.2020 a dokladovú inventúru do 15.1.2021.  
(Hlasovanie: prítomní:  3; za: 3 - Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
 

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

10. Záverom starosta obce p. Hajko Martin poďakoval prítomným za účasť. 
 

     Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 10/2020/127 – 10/2020/137 tvoria prílohu 

zápisnice. 

 
Zapísala: Schabjuková Alena 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Láska Filip   .................................................... 
 
Sokol Tatiana   .................................................... 

 


