
 
Zápisnica č. 18/2022 

z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle, 
konaného dňa 14. 06. 2022 

 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin,  Pachoň Marek, Sokol Tatiana 
  Láska Filip ( prítomný od 17.00 h )  
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 18. zasadania obecného zastupiteľstva 
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 16.03.2022 
6. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od 01.01.2022 do 31.05.2022 
7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022  
8. Oboznámenie so správou nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo obce Štôla o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021. 
9. Výročná správa obce Štôla za rok 2021 
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Štôla na nasledujúce volebné obdobie. 
11. Určenie počtu poslancov OZ Štôla na nasledujúce volebné obdobie 
12. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 
13. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 2/2022 
14. Použitie rezervného fondu 
15. Komunitný plán sociálnych služieb 
16. Prerokovanie žiadosti o prenájom verejného priestranstva na parkovanie 
17. Rôzne 
18. Diskusia 
19. 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 p. Martin Hajko určil za zapisovateľku p. Pastrnákovú Martinu a za 

overovateľov zápisnice určil Pachoňa Mareka a Mgr. Bielika Tomáša. Obecné zastupiteľstvo 
to vzalo na vedomie. 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie. 
 
4. Starosta obce p. Hajko Martin predložil na schválenie program 18. zasadania obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 18. zasadania obecného 
zastupiteľstva. 

 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
5. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 17. zasadania OZ, konaného dňa 

16.03.2022 prevedenú kontrolórkou obce p. Hojnošovou Danou. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo kontrolu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš,  Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 
 

6. Kontrolórka obce p. Hojnošová Dana predložila správu o kontrolnej činnosti od 01.01.2022 
do 31.05.2022. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš,  Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti p. Hojnošovej Dany na II. polrok 2022. OZ schválilo plán 
    kontrolnej činnosti p. Hojnošovej Dany na II. polrok 2022. 
 (Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 
 

8.  Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora pre obecné  
     zastupiteľstvo o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2021 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
9.  Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie individuálnu výročnú správu Obce Štôla za 
     rok 2021 vypracovanú ekonómkou obce 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

10.  Obecné zastupiteľstvo obce Štôla v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/90  
       Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 
    a) p r e r o k o v a l o 
      - návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Štôla na celé nasledujúce volebné 
       obdobie 2022 – 2026 
     b) u r č u j e 
    - na celé volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Štôla na plný   
      úväzok. 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

11. Obecné zastupiteľstvo Obce Štôla v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
      zriadení v z. n. p.  schvaľuje na základe Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
      volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 166 odst. 3 vo volebnom     
      období 2022-2026 - 5 poslancov OZ 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

12. Obecné zastupiteľstvo Štôla v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  
      výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
      predpisov  
      I. určuje jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci   
         obecného zastupiteľstva 
      II. tvorí v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného  
          práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
          jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať dňa   
         29. októbra 2022.  
      III. žiada  starostu obce zverejniť v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.     
         o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
         v znení neskorších predpisov určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov,  
         ktorí sa majú vo volebných obvodoch voliť dňa 29. októbra 2022. 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

 
 
 
 
 



 
13. 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. 2/2022. 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) 

 
 

14. Obecné zastupiteľstvo Obce Štôla prerokovalo zmenu a použitie prostriedkov rezervného   
      fondu na   úhradu kapitálových výdavkov. 
      1.1. Obecné zastupiteľstvo ruší schválené použitie rezervného fondu z OZ č. 17 zo  
        dňa 16.03.2022  
     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 
 
      2.1.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu:  
      a) miestny rozhlas ROZANA - 1 830,00 Eur 
      b) Kanalizácia – projektová dokumentácia -  7 300,00 Eur 
      c) MŠ – nákup pozemkov – 8 000,00 Eur 
      d) hojdačka – 2 000,00 Eur 
      e) vonkajšie športovisko – 2 084,00 Eur 
       (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
15.  Referentka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom komunitného 
       plánu sociálnych služieb obce Štôla na roky 2022 -2030. Podľa zákona č. 448/2008 Z. z.  
       o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán  
       sociálnych služieb. Poslanci návrh prerokovali a schválili.   
       (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

16. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku za účelom 
      parkovania: 
      a) Lucia Šóšová a Ján Šóš, Štôla 124, žiadajú o dlhodobý prenájom časti parcely registra C  
          č. 742 a 743, zapísané na LV č.1, ktorá susedí s pozemkov 738/1 vo výmere 4 x 2 m,  
          spolu  8 m2 za účelom parkovania. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo 
         a schvaľuje dlhodobý prenájom pozemku vo výmere 8m2 v sume 2,- Eura / 1 m2 / rok od  
         01.07.2022 do 30.06.2032 na základe zmluvy o prenájme.  
      b) Štefan Reinhardt, Štôla 20, požiadal o prenájom obecného pozemku za účelom  
          parkovania pri obytnom dome Kriváň 129 na parcele registra C č. 573/11, zapísané na 
          LV č.1, o rozlohe 5,5 x 5 m, spolu 27,5 m2. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo 
         a schvaľuje dlhodobý prenájom pozemku vo výmere 27,5 m2 v sume 2,- Eura / 1 m2 / rok  
         od 01.07.2022 do 30.06.2032 na základe zmluvy o prenájme.  
       (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 

17. V rôznom: 
 

a) Starosta obce požiadal poslancov o schválenie zmeny použitia nevyčerpaných kupónoch pre 
dôchodcov na štôlsku koštofku. 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie nevyčerpaných kupónov pre dôchodcov na použitie  
    na štôlsku koštofku.  
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek ) 
 

b) Návrh konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2021 vypracovaný Ing. Povalačovou Zlaticou.  
    Obecné zastupiteľstvo koncept kroniky schválilo a uložilo kronikárke koncept kroniky prepísať    
    do kroniky v termíne do 30. 09. 2022 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 



c) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmenu výšky nájomného za prenájom nebytových       

    priestorov v Dome služieb, Štôla 55 nájomcovi Miroslavovi Talárovi. Poslanci schválili  

    zvýšenie mesačného nájomného na 300,00 Eur od 01.07.2022.     
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

d) Starosta oboznámil poslancov, že požiadal o finančný príspevok na pamätnú tabuľu 
    o štôlskej židovskej rodine Scharfsteinov, ktorí žili v obci Štôla od roku 1906, do roku 1942. 
 

e) Starosta obce informoval poslancov o možnosti získania nenávratného finančného príspevku 
     na ,,WIFI pre Teba“, ktorý prinesie bezplatný internet na verejných priestranstvách,   
     vo výške 15 000,- EUR zo zdrojov Európskej únie. Podľa pravidiel financovania  
     štrukturálnych fondov je žiadateľ povinný podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými  
     zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné 
    prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón. Suma za spracovanie žiadosti  
    o nenávratný finančný príspevok je 290,- Eur. Poslanci návrh prerokovali a súhlasia  
    s podaním žiadosti.   
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Pachoň Marek, zdržala sa: 1 – 
Sokol Tatiana) 
 
f) Starosta obce predložil návrh o zmene poplatku za služby traktorom.  
   Súčasná suma je 10,00 Eur /hod. Poslanci návrh prerokovali a schvaľujú zvýšenie sumy 
   na 25 Eur/hod.    
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Láska Filip, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 
 
 
18. Diskusia: 
    - Pani poslankyňa Tatiana Sokol navrhla doplniť do významných osobností vo výročnej  
      správe  p. Minárikovú Martu, rodenú Fuschovú, ktorá bola uväznená v koncentračnom  
      tábore v Osvienčime, kde vytvorila útočisko pre niekoľko krajčírok medzi šijacími strojmi. 
      Spomínaná je aj v knihe Krajčírky z Auschwitzu. Pani Mináriková bývala určité obdobie  
      v obci Štôla. 
 
 
19. Záverom starosta obce p. Hajko Martin poďakoval prítomným za účasť. 

 
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou č. 18/2022/230 – 18/2022/251 tvoria prílohu 
zápisnice. 
 

Zapísala: Pastrnáková Martina 

 
 

 
        Martin Hajko    
                                        Starosta obce 

 
 
 

 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: 
  
Pachoň Marek                     .............................................. 
 
Mgr. Bielik Tomáš                ..............................................  


