
 
Zápisnica č. 17/2022 

z 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 
konaného dňa 16. 03. 2022 

 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Láska Filip, Pachoň Marek 

Sokol Tatiana 
Ospravedlnení poslanci: - 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu 17. zasadania obecného zastupiteľstva 
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021  
6. Prerokovanie: 

a) Návrhu Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2021 
b) Stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Štôla za rok 2021 
c) Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

7. Čerpanie rezervného fondu obce – uvoľnenie prostriedkov 
8. Prerokovanie inventarizačného zápisu Obce Štôla za rok 2021 
9. Prerokovanie  smernice ,,Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku 
10. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 1/2022 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
 
 
1. Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Martin Hajko. Na zasadnutí bolo 

prítomných 5 z 5 poslancov a konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné.  
 
2. Starosta obce p. Martin Hajko určil za zapisovateľku p. Pastrnákovú Martinu a za 

overovateľov zápisnice určil Láska Filipa a Pachoňa Mareka. Obecné zastupiteľstvo to vzalo 
na vedomie. 

  
3. Do návrhovej komisie boli  zvolení: Bielik Tomáš, Mgr., Jackovič Martin, Sokol Tatiana 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie. 
 
4. Starosta obce p. Hajko Martin predložil na schválenie program 17. zasadania obecného 

zastupiteľstva doplnený v bode 11 rôzne o: 
a) Schválenie prekleňovacieho úveru 
b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťou s.č. 106 
c) Mandát starostovi o nakladanie s pozemkami pod nehnuteľnosťou s.č. 106 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 17. zasadania obecného zastupiteľstva. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 

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

 



 
6 a) Návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2021, ktorý bol vypracovaný ekonómkou obce 

p. Pastrnákovou Martinou a zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 
01.03.2022, 15 dní pred zasadaním obecného zastupiteľstva.  

   b) Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za  
       za rok 2021 
   c) Schálenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  
       vo výške 21 548,71 Eur. 
 
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
a) návrh záverečného účtu Obce Štôla za rok 2021 vypracovaný ekonómkou obce p. 

Pastrnákovou Martinou, 
b) stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu záverečného účtu Obce Štôla za 

rok 2021, 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 
c)  záverečný účet Obce Štôla a celoročné hospodárenie Obce Štôla za rok 2021 s výrokom 
    „bez výhrad“, 
d) prebytok rozpočtu Obce Štôla za rok 2021 vo výške 21 548,71 Eur a jeho presun do 

rezervného fondu do 31.03.2022 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
7. Obecné zastupiteľstvo Obce Štôla prerokovalo a schvaľuje použitie prostriedkov rezervného 
fondu  na úhradu kapitálových výdavkov: 
     a) Výmena garážových brán v počte 2 ks na budove obecného úradu, Štôla 29  
          vo výške 4 500,00 Eur 
     b) Oprava miestnych komunikácii pri bytovkách, s.č. 131, 130,129  
         vo výške 13 202,93 Eur 
     c) Leasingovú splátku motorového vozidla Kia Ceed  
         vo výške  3 845,78 Eur 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
8. Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventúry Obce Štôla k 31.12.2021 vypracovaný 

ekonómkou obce p. Pastrnákovou Martinou a podpísaný schválenou inventarizačnou 
komisiou. OZ schválilo. 

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

9. Ekonómka obce informovala poslancov o vypracovaní novej smernice ,, Evidencia,  
   odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku“, kde je  zapracované zvýšenie sumy na 
   odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa zákona 
   o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. 
   Po prediskutovaní jednotlivých položiek bola prijatá interná smernica ,, Evidencia,  
   odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku“ s účinnosťou od 01. januára 2022. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
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. 1/2022. Zmeny 
rozpočtu sú z dôvodu zmeny bežných príjmov a výdavkov a odsúhlasenia tvorby a použitia 
finančných prostriedkov rezervného fondu. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu 
rozpočtu, ktorá je prílohou zápisnice.  

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

 
 
 
 
 
 



 

11. V rôznom: 
 

a) Starosta obce informoval OZ o potrebe čerpania prekleňovacieho úveru vo výške 50 000,00 
Eur pre potreby prefinancovania rekonštrukcie miestnej komunikácie, ktorá pôjde  ponad 
bytový dom 132,133 až  ku ,,Karvinej“.   
Úver bude splatený, keď po ukončení prác a splnení podmienok v zmysle zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry nám bude vyplatená suma do výšky 50 000,00 Eur.  
Úver vo výške 50 000,00 € poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 
010 11 Žilina, Slovenská republika. 
K danej záležitosti zaujala svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce, ktorá konštatovala, 
že v zmysle rozpočtových pravidiel obce je možnosť čerpania daného typu úveru a 
neprekračujeme zákonom stanovené limity možnosti čerpania. Čerpanie úveru bude 
zohľadnené v najbližšej zmene rozpočtu obce, kde sa bude jednať o navýšenie rozpočtu 
obce čerpaním úveru.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie prekleňovacieho úveru  vo výške 50 000,00 Eur 
na prefinancovanie Rekonštrukcie miestnej komunikácie od bytového domu 132,133 až ku 
,,Karvinej 

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

b) Starosta obce informoval o postupe vysporiadania pozemkov pod nehnuteľnosťou – 
    rodinný dom, s.č. 106. V prvom rade treba geometrickým plánom vytýčiť nové hranice  
    pozemku. Následne sa začne s vykúpením, alebo zámenou pozemkov.  
    Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi vykúpiť pozemky za cenu 10 Eur/m2. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 
 
c) Poslanci OZ udelili starostovi mandát na nakladanie s pozemkami pod nehnuteľnosťou –  
    rodinný dom  s.č. 106, zámena pozemkov, alebo nákup pozemkov za cenu 10,00 Eur/m2  
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 

 
d) Podnet od občana obce Štôla na väčšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti  na hlavnej     
    ceste. V obci platí štandardná „päťdesiatka“, avšak na rovnom úseku od Mengusoviec, alebo 
    Vyšných Hágoch mnohí vodiči túto rýchlosť nedodržujú. Starosta a poslanci hľadali nejaké  
    východiská. Jednou z možností je osadenie  meračov rýchlosti, ktorý svetelnou signalizáciou  
    upozorňuje vodičov na prekročenie rýchlosti nad 50 km/h. Starosta predložil poslancom  
    informatívnu cenovú ponuku s cenou bez montáže od 4 600,00 Eur.  
    Keďže v súčasnosti obec musí vynaložiť finančné prostriedky na iné investičné zámery, nie je  
    zatiaľ možné prefinancovať merače rýchlosti.  
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 

 
e) Poslanci sa opäť zaoberali žiadosťou o zrušenie miestnych daní a poplatkov pre ŤZP osoby  
    od Vladimíra Mierku, ktoré bolo prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 15.12.2021 
    s výsledkom, že konkrétne návrhy budú prerokované na najbližšom OZ. 
    V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že aj napriek snahy Obce Štôla pomôcť ťažko 
    zdravotne postihnutým občanom formou zrušenia miestnych daní a poplatkov, v tomto  
    roku sa nedá uvažovať, z dôvodu, že výber poplatkov za odpad nepokryje náklady na odvoz  
    komunálneho odpadu. 
 (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 

 
 
f) Prerokovanie podnetu na umiestnenie a finančný príspevok na pamätnú tabuľu o štôlskej  
   židovskej rodine Scharfsteinov, ktorí žili v obci Štôla od roku 1906, do roku 1942, kedy boli  
   násilným vývozom transportovaný do táborov, kde všetci zahynuli. 
   Poslanci návrh prerokovali a poverili starostu zistiť cenu pamätnej tabule.   
 (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 
 
 



 
 

g) Poslanci sa zaoberali dopadom inflácie pre občanov Obce Štôla. Malo by ísť o adresnú  
    pomoc skupinám, ktorí to najviac potrebujú, t.j. dôchodcom a fyzickým osobám s ťažkým  
    zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 70 %. 
    Poslanci poverili starostu obce Štôla aby zabezpečil nákupné poukážky v mesiaci apríl 
    do potravín Velička  v obci Štôla v hodnote 5,00 Eur pre občanov od 62 rokov a všetkým  
    občanom s preukazom ŤZP s mierou funkčnej poruchy 70% a viac. Nákupné poukážky 
    sa nekumulujú. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 

 
g) Starosta obce informoval poslancov o možnosti vybudovania vonkajšieho športoviska 
    pre mládež a dospelých s tým, že k vybudovaniu dôjde, až po vybavení dotácii na tento účel.   
    Poslanci si návrh vypočuli a schválili možnosť vybudovania športoviska financovaného 
    z dotácie. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 

 
 

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

Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou č. 17/2022/215 – 17/2022/229 tvoria prílohu 
zápisnice. 
 

Zapísala: Pastrnáková Martina 

 
 

 
 

 
        Martin Hajko    
                                        Starosta obce 

 
 
 

 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: 
  

Láska Filip                          .............................................. 
 
  Pachoň Marek                     ..............................................  

 


