
Uznesenie  
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, konaného dňa 29.9.2020 

(11/2020/138 – 11/2020/147) 
 
 
Prítomní poslanci:  Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana 
 
Obecné zastupiteľstvo na 11. zasadnutí prerokovalo a prijalo uznesenia k týmto bodom 
programu: 
 
1. Schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Prerokovanie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadu dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania 
6. Prerokovanie podania žiadosti na PSK na poskytnutie dotácie na realizáciu projektu 

„Náučný chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla“ 
7. Prerokovanie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky firmy ESPEREAL s.r.o., 

Stavbárska 34, Bratislava 
8. Rôzne: 

a) Prehodnotenie výšky finančného  príspevku pre centrá voľného času pre deti 
s trvalým pobytom v obci Štôla 

b) Rozpočtové opatrenie 4/2020 zo dňa 29.9.2020 
c) Havarijný stav hojdačiek pri bytovom dome s.č. 129 

 
 

Uznesenie 11/2020/138 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 11. zasadania Obecného 
zastupiteľstva v Štôle zo dňa 29.9.2020. 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  
 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 
 

 

Uznesenie 11/2020/139 

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

 

V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 
 

Uznesenie 11/2020/140 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie návrhovej komisie v zložení: Mgr. Bielik Tomáš, 
p. Sokol Tatiana a p. Jackovič Martin. 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  

 
 

V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 



Uznesenie 11/2020/141 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú  výpomoc na Ministerstvo financií SR vo 

výške 8 015 € z dôvodu výrazného poklesu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti 
na schválené uznesenie vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020, 
 

b) ukladá zamestnancom obecného úradu zaregistrovať žiadosť o návratnú finančnú 
výpomoc v Rozpočtovom informačnom systéme  pre samosprávu prostredníctvom 
webovej stránky www.rissam.sk v termíne do 30.10.2020.  

(Hlasovanie k bodom a-b): prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  

 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 
 

Uznesenie 11/2020/142 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu 
podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo 
štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Štôlu z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou 
ochorenia COVID zo dňa 23.9.2020 vedenú pod s.z. OS-94-008/2020. 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  
 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 

 
 

Uznesenie 11/2020/143 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce p. Hajka Martina o podaní 
žiadosti na PSK o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019  

  Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 

  Názov projektu: Náučno-turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla 

  Miesto realizácie: k.ú. Štôla 

  Predpokladaný termín realizácie: 1.9.2020 – 31.10.2022 

  Celkový rozpočet: 14 380 € 

  Celková požadovaná výška dotácie od PSK: 10 000 € 

  Povinné spolufinancovanie obce: 4 380 € 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  
 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 
 
 
 

Uznesenie 11/2020/144 

Obecné zastupiteľstvo na základe zápisnice z rozvrhového pojednávania z Exekútorského 
úradu, Vazovova 9, Bratislava – Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor č. EX 37/2016-142 zo 
dňa 17.9.2019 a uznesenia Okresného súdu Bratislava II. o návrhu na schválenie rozvrhu 
výťažku z dražby nehnuteľností č. 55Er/121/2016-156 zo dňa 9.12.2019 súhlasí 
s odpísaním pohľadávok firme ESPEREAL s.r.o., Stavbárska 34, Bratislava za dane 

http://www.rissam.sk/


z nehnuteľnosti, úrok z omeškania a náklady spojené so záložným právom za roky 2016-
2019 vo výške 619,32 € a zrušením opravných položiek k pohľadávkam vo výške 370,98 €. 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  

 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 

 

Uznesenie 11/2020/145 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku finančného  príspevku pre deti vo veku od 5 do 
15 rokov s trvalým pobytom za území obce Štôla pre centrá voľného času zaradených 
do siete škôl a školských zariadení vo výške 80 €/1 dieťa/rok. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo určuje, že finančné prostriedky  na záujmové vzdelávanie detí sa 
budú poskytovať na jedno dieťa pomerne podľa počtu CVČ, ktorých je žiakom, max. na 
dva CVČ rovnakou čiastkou s tým, že obec bude spolupracovať s rodičmi a príspevky 
budú poskytované v dvoch termínoch. Centrum voľného času predloží žiadosť, v ktorej 
bude uvedený zoznam detí a navštevovaný krúžok, rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí 
žiaka do CVČ a fotokópiu zriaďovacej listiny. Podmienky zúčtovania finančných 
prostriedkov budú upresnené v zmluve o poskytnutí finančných príspevkov.  

 

c) Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia obecného zastupiteľstva č. 17/2013/B/2 zo dňa 
19.3.2013 a 22/2014/B/9 zo dňa 22.4.2014 ohľadom poskytovania finančného príspevku 
centrám voľného času.  

(Hlasovanie k bodom a-c): prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  
 
 
 

 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 
 
 
 

Uznesenie 11/2020/146 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 4/2020 zo dňa 29.9.2020.  
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 4 - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana)  

 
 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 
 
 

Uznesenie 11/2020/147 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje odstránenie hojdačiek oproti bytovému domu s.č. 129 
z dôvodu havarijného stavu v termíne do 31.12.2020. 
(Hlasovanie: prítomní – 4; za: 3 - Jackovič Martin, Láska Filip, Sokol Tatiana; proti: 1 – Mgr. Bielik Tomáš) 

 
V Štôle, dňa 30.9.2020      Martin Hajko – starosta obce ............................. 

 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 
          Martin Hajko 
          starosta obce  


