
Zápisnica č. 15/2021 
z 15. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 22.09.2021 
 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Sokol Tatiana 
Ospravedlnení poslanci: Pachoň Marek 
Ostatní prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1.   Otvorenie zasadnutia 
2.   Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4.   Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2021 
6. Správa kontrolórky obce o výsledkoch kontroly 
7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021  
8. Prerokovanie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2020 
9.   Prerokovanie výstavby verejnej kanalizácie v chatovej osade  
10. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 3/2021 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
 
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Martin Hajko. Na zasadnutí bolo 

prítomných 4 z 5 poslancov a konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné.  
 

2. Starosta obce predložil prítomným poslancom program, ktorý jednomyseľne schválili  
 
3. Starosta obce p. Martin Hajko určil za zapisovateľku p. Pastrnákovú Martinu a za 

overovateľov zápisnice určil Filipa Lásku a Martina Jackoviča. Obecné zastupiteľstvo to vzalo 
na vedomie. 
 

4. Do návrhovej komisie boli  zvolení: Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie. 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
5. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 14. zasadania OZ, konaného dňa 

16.06.2021 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo kontrolu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana) 
 

6. Kontrolórka obce p. Hojnošová Dana predložila správu o výsledkoch kontroly plnenia príjmov 
a čerpania výdavkov rozpočtu obce Štôla za I. polrok 2021 a kontrolu vedenia pokladne za 
obdobie január – jún 2021. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana) 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti p. Hojnošovej Dany na II. polrok 2021. OZ schválilo plán 

kontrolnej činnosti p. Hojnošovej Dany na II. polrok 2021. 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana) 

 

8. Návrh konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2020 vypracovaný Ing. Povalačovou Zlaticou. 
Obecné zastupiteľstvo koncept kroniky schválilo a uložilo kronikárke koncept kroniky 
prepísať do kroniky v termíne do 15.11.2021 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana) 

 



9. Starosta obce predstavil zámer na dobudovanie splaškovej kanalizácie v chatovej osade. Je 

to finančne náročný projekt, ale z dlhodobého hľadiska veľmi potrebný na docielenie 

eliminácii možnej kontaminácie podzemných a povrchových vôd únikmi splaškových odpadových 

vôd, ktoré sú dôsledkom súčasného nevyhovujúceho spôsobu manipulácie a spracovania týchto 

odpadových vôd z chatovej osady. Je potrebné pre rok 2021 schváliť vypracovanie projektovej 

dokumentácie a výber dodávateľa pre kompletnú prípravu žiadosti na získanie nenávratného 

finančného príspevku. Výdavky spojené s touto činnosťou budú predstavovať cca 8 800,- 

Eur. V budúcom roku by sa mala realizovať samotná  výstavba dobudovania splaškovej 

kanalizácie. Predpokladaný rozpočet je 300 000,- Eur a financovať by sme chceli 

z nenávratného finančného príspevku. Naša spoluúčasť bude predstavovať 5% z celkových 

nákladov.                                                                                                                       
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana) 

10. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v priebehu 
rozpočtového roka vykonáva zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť 
bežného rozpočtu. p. Pastrnáková Martina predložila  rozpočtové opatrenie č. 3/2021, 
poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou zápisnice.  

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

11. V rôznom: 
a) Žiadosť Jána Váleka, Štôla 16 o zámenu pozemkov pod existujúcou stavbou – pivnicou.  

OZ vzalo žiadosť na vedomie, ale keďže žiadateľ nebol ku dňu konania OZ zapísaný ako 
vlastník nehnuteľnosti na LV č.1356 , k.ú. Štôla, zámena pozemkov nebola prejednávaná.  

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

STAROSTA OBCE INFORMOVAL: 

b) Zmluvy a schválenie príspevku na CVČ sa budú prerokovávať na OZ v decembri. 
c) p. starosta predložil žiadosť od Tomáša Bielika o nákup tienidla nad pieskovisko v ktorej 

uvádza celkovú investíciu  do 150,- Eur. p. starosta zároveň predložil cenovú ponuku na 
prekrytie ihriska tieniacou plachtou – cca 2 678,- Eur od špecializovanej firmy. Je to drahšia 
varianta, ale bezpečnejšia z dôvodu betónovania stĺpov do hĺbky 1 m. Poslanci návrhy 
prejednali a odsúhlasili nákup materiálu na prekrytie tienidla nad pieskovisko vo výške 500,- 
Eur v roku 2022.     

d) O cenovej ponuke na výstavbu hojdačiek od 1 608,- do 3 408,- Eur. Poslanci návrh 
prejednali a odsúhlasili nákup hojdačiek do výšky 2 000,- Eur v roku 2022.     

e) p. starosta informoval poslancov, že je nevyhnutné zvýšiť poplatok za komunálny odpad od 
roku 2022 z dôvodu zvýšenia ceny skládky a poplatku za vývoz odpadu. Zvýšenie cien 
predpokladáme o 20 % až 30%. Podrobné informácie budú zverejnené vo VZN 
a prejednávané na OZ v decembri.   

     
12. V diskusii sa vyjadrila pani poslankyňa Tatiana Sokol, či by nebolo možné zvýšiť príspevok 

na stravu pre dôchodcov.  p. starosta konštatoval, že zvýšenie príspevku na stravu pre 
dôchodcov je možné a prejedná sa na obecnom zastupiteľstve v decembri.       

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

 
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou č. 15/2021/190 – 15/2021/200 tvoria prílohu 
zápisnice. 
 

Zapísala: Pastrnáková Martina 

                                  Martin Hajko  
                                                                starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 
  
Láska Filip                   .............................................. 
 
Martin Jackovič            ..............................................  


