
Zápisnica č. 16/2021 
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 15.12.2021 
 
Prítomní poslanci:   Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol 

Tatiania 
Ospravedlnení poslanci: - 
Starosta:   Hajko Martin 
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 22. 09. 2021 
6. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách 
7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
8. Prerokovanie zámeny pozemkov – Válek Ján 
9. Prerokovanie návrhu občana o zrušení miestnych daní a poplatkov pre ŤZP osoby 
10. Prerokovanie zvýšenia príspevku na stravu dôchodcov 
11. Prerokovanie dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 2/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
12. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce Štôla  
13. Prerokovanie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 4/2021 
14. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Štôla ma roky 2022 - 2024 
15. Návrhu Rozpočtu Obce Štôla na roky 2022-2024 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. 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 rokovania 16. zasadania obecného zastupiteľstva.  
(Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Ing. Povalačovú Zlaticu a za overovateľov 

zápisnice určil p. Mareka Pachoňa a Martina Jackoviča. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 
(Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
3. Do návrhovej komisie boli  zvolení Marek Pachoň, Martin Jackovič a Mgr. Tomáš Bielik.  Obecné 

zastupiteľstvo  schválilo zloženie návrhovej komisie. 
(Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 15. zasadania OZ, konaného dňa 

22.09.2021 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
kontrolu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 
 

5. Kontrolórka obce p. Hojnošová Dana predložila správu o výsledkoch kontroly podľa plánu 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
 



6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štôla p. Hojnošovej Dany na I. polrok 
2022. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a poverilo ho 
vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 
(Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 
 

7. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zámer na zámenu pozemkov medzi  Válekom Jánom       
vo výmere 66,60 m2 za pozemok vo vlastníctve Obce Štôla vo výmere 66m2.                      
Jedná so o nehnuteľnosť - pozemok vo vlastníctve Válek Ján, Štôla 16, vedený na LV č. 1356,  
katastrálne územie Štôla a to v spoluvlastníckom podiele 23/144 - parcely registra „E“ č. 337/1  
(celková výmera 417m2), druh pozemku: orná pôda za nehnuteľnosť -  pozemok vo vlastníctve 
Obce Štôla, Štôla 29,  katastrálne územie Štôla – vedené na LV č. 1,  a to - parcela registra 
„E“, parc. č. 948/2 ( celková výmera 1 357 m2) - ostatná plocha, odčlenením geometrickým 
plánom. Zámena pozemkov sa uskutoční vo výmere 66 m2 bez finančného vyrovnania. 
Zámena pozemkov sa zrealizuje za účelom vysporiadania pozemkov pod stavbou-pivnicou, 
ktorá je vo vlastníctve Váleka Jána. Náklady spojené so zámenou pozemkov, vyhotovením GP 
a poplatok za vklad do katastra hradí Válek Ján. Poslanci návrh prerokovali a neschválili.                                              
(Hlasovanie: prítomní:5  za:0, proti 5 - Jackovič Martin, Mgr.Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana)   

Poslanci navrhli niekoľko variant, ako by sa mohla vysporiadať pivnica p. Jána Váleka, s.č. 
939. Napríklad – dlhodobým prenájmom, výmenou pozemkov pod domom s.č. 106, alebo 
vymeniť pozemok, ale za adekvátny pozemok.  Vladimír Mierka, ako zástupca pána Jána 
Valeka, neprijal žiadnu ponuku a navrhol, aby obec Štôla zaplatila geometrický plán, ktorý 
nechal vypracovať pod pivnicou s.č. 939. Ďalšie vysporiadanie pozemku pod pivnicou sa bude 
realizovať v roku 2022.   

8.   Žiadosť o zrušenie miestnych daní a poplatkov pre ŤZP osoby od Vladimíra Mierku. Podľa                          

      Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

      odpady č. 582/2004 Z.z. môže obec všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych  

      podmienok v obci ustanoviť ZNÍŽENIE, alebo OSLOBODENIE od dane zo stavieb, alebo od 

      dane z bytov, a od poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu fyzickej  osoby 

      s ťažkým zdravotným postihnutím. Obec toho času neeviduje počet  občanov s preukazmi ŤZP   

      a nemôže určiť finančný dopad na rozpočet pre rok 2022. Poslanci návrh prerokovali a vzali na 

      vedomie. Na budúcom zastupiteľstve sa prerokujú konkrétne návrhy. 
      (Hlasovanie: prítomní: 5  za: 5  - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana ) 

9. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zvýšenie príspevku na stravu pre dôchodcov zo sumy  

    0,40 Eur za obed na pracovný deň na sumu 0,50 Eur za obed na pracovný deň. 

    Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie príspevku. 
     (Hlasovanie: prítomní: 5  za: 5  - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana ) 

 

10. Starosta predložil návrh dodatku VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a poplatkoch, 

zverejnený na internetovej stránke dňa 23.11.2021 o zvýšení sadzby poplatku  za komunálne 
odpady podľa § 78 ods. 1 písm. b) na obdobie kalendárneho roka na  0,076 € na osobu 
a kalendárny deň pri nezavedenom množstvovom zbere. Poslanci návrh prerokovali a schválili. 

     (Hlasovanie: prítomní: 5  za: 4  - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana,  

                                              zdržal sa 1 – Pachoň Marek )     

   

 11. Starosta predložil návrh dodatku VZN č. 3 /2021 o niektorých podmienkach držania psov  

        na území obce Štôla, zverejnený na internetovej stránke dňa 26.11.2021. 

        Poslanci návrh prerokovali a schválili. 
       (Hlasovanie: prítomní: 5  za: 5  - Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana ) 

 
12. Návrh rozpočtového opatrenie č. 4/2021 zo dňa 15.12.2021 predložený ekonómkou obce.   

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie, ktoré je prílohou zápisnice  a uložilo 
ekonómke obce zapracovať rozpočtové opatrenie do RIS-SAMu v stanovenom termíne. 

  (Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 



13.  Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2022–2024 predložený ekonómkou obce  a stanovisko 

kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Štôla na roky 2022-2024 s odporúčaním rozpočet na 

rok 2022 schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko kontrolórky obce 

k návrhom rozpočtu Obce Štôla a schválilo rozpočet Obce Štôla na rok 2022, vzalo na 

vedomie rozpočty Obce Štôla na roky 2023-2024  a uložilo ekonómke obce rozpočty Obce 

Štôla zapracovať do RIS-SAMu v stanovenom termíne. 
       (Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
 

14. V rôznom: 
 
a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámenu pozemkov vo výmere 22,25 m2 a predaj 

pozemkov vo výmere 20 m2  medzi Obcou Štôla a Kantorom Jozefom a Kantorovou Janou, 
Ing. Jedná so o nehnuteľnosť - pozemok vo vlastníctve Kantor Jozef a Jana Kantorová Ing., 
Štôla 54, vedený na LV č. 1352, k. ú. Štôla a to v spoluvlastníckom podiele 9/36 - parcely 
registra „E“,  parc. č. 390/2  (celková výmera 89 m2),  - výmera 22,25 m2, druh pozemku: orná 
pôda za nehnuteľnosť -  pozemok vo vlastníctve Obce Štôla, Štôla 29, evidovanú Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor, katastrálne územie Štôla – vedené na LV č. 1,  a to - 
parcely registra „C“,  parc. č. 1582 ( celková výmera 463 m2),  odčlenením výmery 22 m2 

geometrickým plánom, druh pozemku: ostatná plocha. Zámena pozemkov sa uskutoční vo 
výmere 22 m2 bez finančného vyrovnania a 20 m2 sa predá vo výške 30 Eur/m2. Zámena 
pozemkov sa zrealizuje za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré susedia s detským 
ihriskom. Náklady spojené so zámenou pozemkov, vyhotovením GP a poplatok za vklad do 
katastra hradí Kantor Jozef  a Kantorová Jana, Ing. 
Zámer zámeny pozemkov obce bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 31.05.2021 
a prerokovaný na obecnom zastupiteľstve 14/2021   dňa 16.06.2021. 
Poslanci zámenu a predaj prerokovali a schválili.     

          (Hlasovanie: prítomní 5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

 
 
15. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov a všetko dobré, hlavne zdravie v novom roku 2022. 
 
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 16/2021/201 – 16/2021/214 tvoria prílohu tejto 
zápisnice. 
 
Zapísala: Ing. Povalačová Zlatica 
 
 
Overovatelia zápisnice:        
            
Marek Pachoň  ................................................ 

Martin Jackovič ................................................  

 

          Martin Hajko 
                    starosta obce 


