Zápisnica č. 13/2021
z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 10.3.2021
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek
Sokol Tatiana
podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu 13. zasadania obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie:
a) Návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 2020
b) Výročnej správy Obce Štôla za rok 2020
c) Stanoviska kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za rok 2020
d) Správy nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2020
6. Prerokovanie inventarizačného zápisu majetku Obce Štôla za rok 2020
7. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2021
8. Prerokovanie žiadostí p. Evy Maďarovej a p. Valérie Láskovej o zmenu územného plánu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva z dôvodu práceneschopnosti starostu obce p. Hajka
Martina otvoril zástupca starostu obce p. Jackovič Martin a konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Zástupca starostu obce p. Jackovič Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za
overovateľov zápisnice určil Mgr. Bielika Tomáša a p. Lásku Filipa. Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.
3. Zástupca starostu obce p. Jackovič Martin predložil na schválenie program 13. zasadania
obecného zastupiteľstva doplnený v bode 9 rôzne o:
a) Schválenie kúpy nehnuteľností s.č. 106 (rodinný dom) a s.č. 743 (hospodárska budova)
b) Informáciu o prijatí novej pracovníčky do pracovného pomeru
c) Informáciu o zrušení Slovenskej pošty a.s. v Štôle
d) Návrh na zrušenie uznesení OZ ohľadom odpredaja časti pozemku manželom MUDr.
Láskovi Milanovi a Láskovej Valérii
e) Žiadosť obce o poskytnutie podpory na Environmentálny fond formou dotácie na rok
2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 13. zasadania obecného zastupiteľstva.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Bielik Tomáš, p. Láska Filip, a p. Pachoň Marek.
OZ schválilo zloženie návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
5a) Návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2020, 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 (22.2.2021).
5b) Individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2020 vypracovanú ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou.

5c) Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za
rok 2020.
5d) Správu nezávislého audítora DAD CONSULTING, s.r.o., Gánovská 211/6, Gánovce
z vykonaného auditu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
a) návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2020 vypracovaný ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou,
b) stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za
rok 2020,
c) správu nezávislého audítora DAD CONSULTING, s.r.o., Gánovská 211/6, Gánovce
z vykonaného auditu za rok 2020,
d) individuálnu výročnú správu Obce Štôla za rok 2020 vypracovanú ekonómkou obce p.
Schabjukovou Alenou.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
a) záverečný účet Obce Štôla a celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2020 s výrokom
„bez výhrad“,
b) prebytok rozpočtu Obce Štôla za rok 2020 vo výške 8 922,71 € a jeho presun do rezervného
fondu,
c) presun ostávajúcich finančných prostriedkov, ktoré obec eviduje k 31.12.2020 vo výške
7 587 € do rezervného fondu obce.
6. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2020 vypracovaný
ekonómkou obce p. Schabjukovou Alenou a podpísaný schválenou inventarizačnou
komisiou. OZ schválilo.
7. Návrh rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021 predložený ekonómkou
obce p. Schabjukovou Alenou. OZ schválilo.
8. Žiadosti p. Maďarovej Evy, Bratislava vedenú pod s.z. OS-73-001/2021 zo dňa 5.3.2021 a p.
Láskovej Valérie, Vyšné Hágy vedenú pod s.z. OS-72-001/2021 zo dňa 4.3.2021 o zmenu
územného plánu. OZ vzalo na vedomie žiadosti o zmenu územného plánu obce Štôla a
konštatovalo, že dňa 19.11.2019 bolo uznesením č. 6/2019/84 schválené VZN 1/2019,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3/2019 územného plánu obce Štôla.
Tomuto schváleniu predchádzalo oznámenie o otvorení územného plánu s možnosťou
zapojenia sa do individuálnej zmeny územného plánu formou písomnej žiadosti a
oznámenie bolo v obci zverejnené spôsobom v obci obvyklým (na webovom sídle obce, na
úradnej tabuli a reláciami v miestnom rozhlase). Vzhľadom k tomu, že 3. zmena územného
plánu bola schválená len koncom roka 2019, obecné zastupiteľstvo toho času neuvažuje
s novootvorením územného plánu obce. Uvedené žiadosti bude obec viesť v evidencii.
9. V rôznom:
a) Schválenie kúpy nehnuteľností s.č. 106 (rodinný dom) a s.č. 743 (hospodárska budova)
v k.ú. Štôla vedených na LV č. 1314 od Slovenskej republiky zastúpenej Okresným úradom
Prešov, Námestie mieru 3, Prešov, PSČ 081 92, SR. OZ súhlasilo s kúpou nehnuteľností
s.č. 106 (rodinný dom) a s.č. 743 (hospodárska budova) v k.ú. Štôla vedených na LV č. 1314
od Slovenskej republiky zastúpenej Okresným úradom Prešov, Námestie mieru 3, Prešov,
PSČ 081 92, SR a schválilo cenu za zakúpenie uvedených nehnuteľností vo výške 10 %
z vypracovaného znaleckého posudku.
b) Informáciu zástupcu starostu obce p. Jackoviča Martina, že od 1.1.2021 bola prijatá do
pracovného pomeru p. Pastrnáková Martina, ktorá bude vykonávať funkciu ekonómky obce
po odchádzajúcej ekonómke p. Schabjukovej Aleny do dôchodku. OZ vzalo na vedomie.

c) Informáciu zástupcu starostu obce p. Jackoviča Martina o zrušení Slovenskej pošty a.s.
v Štôle dňom 1.5.2021 a informáciu starostu obce p. Hajka Martina o rokovaní starostov obcí
Štôla, Mengusovce a Gerlachov so Slovenskou poštou a.s. ohľadom zachovania pôšt
v uvedených obciach. Starosta obce p. Hajko Martin navrhoval Slovenskej pošte a.s.
odpustenie nájmu, prípadne refundáciu alikvotnej časti mzdy pre vedúcu pošty, čo zo strany
Slovenskej pošty a.s. nebolo prijateľné/akceptované. Dňa 8.3.2021 bolo na Slovenskú poštu,
a.s. v Banskej Bystrici zaslané nespokojné vyjadrenie starostu obce na list doručený emailovou poštou pre občanov obce. OZ vzalo na vedomie.
d) Návrh na zrušenie uznesení OZ ohľadom odpredaja časti pozemku manželom MUDr.
Láskovi Milanovi a p. Láskovej Valérii, Vyšné Hágy vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa
nedošlo k zrealizovaniu kúpno-predajnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenia OZ:
 č.18/213/2017/b zo dňa 15.8.2017,
 č. 20/252/2018a-d) zo dňa 13.3.2018 a
 prvú vetu z uznesenia č. 21/275/2018 zo dňa 26.6.2018; druhá veta uznesenia zostáva
v platnosti.
e) Žiadosť obce o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 na zabezpečenie odpadu
pred prístupom medveďa hnedého z Environmentálneho fondu. OZ vzalo na vedomie
podanie žiadosti obce o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 – Oblasť: Ochrana
prírody, biodiverzity a krajiny; Činnosť: D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo
udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v mestách a obciach a ich
blízkosti.
10. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal zástupca starostu obce p. Jackovič
Martin.
11. Záverom zástupca starostu obce p. Jackovič Martin poďakoval prítomným za účasť.
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou č. 13/2021/161 – 13/2021/172 tvoria prílohu
zápisnice.

Zapísala: Schabjuková Alena

Martin Jackovič
zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Bielik Tomáš

..............................................

Láska Filip

..............................................

