
Zápisnica č. 19/2022 
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 28. 09. 2022 
 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin,  Pachoň Marek, Sokol Tatiana 
Ospravedlnení poslanci: Láska Filip 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu 19. zasadania obecného zastupiteľstva 
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 06. 2022 
6. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od 01.06.2022 do 15.09.2022   
7. Prerokovanie umiestnenia konštrukcií kontajnerových stojísk proti vniknutiu medveďa 
8. Schválenie rozpočtových opatrení Obce Štôla 3/2022 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. 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 Tatianu Sokol a Mareka Pachoňa 
    Obecné zastupiteľstvo to vzalo na vedomie. 

 
3. Do návrhovej komisie boli obecným zastupiteľstvom zvolení:  

Tatiana Sokol, Marek Pachoň a Mgr. Tomáš Bielik 
    Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie 

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

 
4. Starosta obce p. Hajko Martin predložil na schválenie program 19. zasadania obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 19. zasadania obecného 
zastupiteľstva. 

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

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
5.  Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 18. zasadania OZ, konaného dňa 

14.06.2022 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.  Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonaných kontrolách za obdobie 01.06.2022  
     do  15.09.2022. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

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

 
 



7. Starosta obce Martin Hajko predstavil poslancom návrh na umiestnenie kontajnerových stojísk 
proti vniknutiu medveďa hnedého na pozemkoch vo vlastníctve Štôla.  

    Aby TANAP mohol  vybudovať nové konštrukcie zabezpečených stojísk odpadov, je potrebné 
prenajať časť obecných pozemkov TANAP-u za ročné nájomné 1,- Euro, s dobou trvania 
nájmu  do 31.12.2028.  

    Jedná sa o parcely KN-E č.354/4 – 7 m2 (pri požiarnej zbrojnici),   KN-C č. 1530 – 9 m2 (nový 
cintorín), 1029/3 – 25 m2 (oproti hotelu Avalanche), 572/1 – 18 m2 a 572/2 –25 m2, 573/13 – 
18 m2  (pri bytovkách), 750/1 – 9 m2 (na Uložisku)  

     Poslanci návrh prerokovali a súhlasia s nájmom obecných pozemkov TANAP-u. 
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš,  Pachoň Marek, Sokol Tatiana) 

  
 8. 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. 3/2022. Zmeny  
    rozpočtu sú z dôvodu zmeny bežných príjmov a výdavkov. Poslanci návrh prerokovali     
    a schválili zmenu rozpočtu, ktorá je prílohou zápisnice.  
    (Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 
9. V rôznom: 

a) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka, že na základe dožiadania Okresného súdu  
v Poprade bola navrhnutá na voľbu prísediaceho trestného senátu Okresného súdu  v 
Poprade p. Tatiana Sokol, Štôla 129 a dňa 22. júla 2022 došlo vyjadrenie predsedu 
Okresného súdu v Poprade, že súhlasí so zvolením nami navrhnutým kandidátom – 
Tatiana Sokol, Štôla 129. OZ volí za prísediacu trestného senátu Okresného súdu v 
Poprade na volebné obdobie 2022 - 2026 p. Tatianu Sokol, trvale bytom Štôla 129.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek) 

 

 
b) Poslanci prerokovali žiadosť od žiadateľky Oľgy Bublíkovej o dlhodobý prenájom   
     parkovacieho miesta pri bytovom dome č. 129 na parcele KN c 573/11 vo výmere 
     5 x 5,5 m2 na parkovanie.  

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a na základe miestneho zistenia sa 
rozhodlo, že prenájom nie je možný zrealizovať na základe žiadosti od p. Bublíkovej 
z dôvodu, že na predmetnom mieste na nachádza vodovodná šachta.  
Prenájom parkovacieho miesta je možné zrealizovať na parcele 573/11 – jedno 
parkovacie miesto od miestnej komunikácie - parc. KN E č. 906 – severná strana 
v rozmere 2,5 x 5,5 m a jedno parkovacie miesto od miestnej komunikácie - parc. KN 
E č. 906 – južná strana v rozmere 2,5 x 5,5 m podľa priloženého návrhu. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dlhodobý prenájom pozemku vo výmere 2 x 13,75 m2 

v sume 2,- Eura / 1 m2 / rok od októbra 2022 do 30.09.2032 na základe zmluvy 
o prenájme.  
(Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň Marek)  
 

c) Prerokovanie návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce. 
    OZ schválilo vyplatenie náhrady platu starostovi obce p. Hajkovi Martinovi za  
    nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu 10 dní. Súčasťou zápisnice je  
    dôvodová správa predložená Noemi Kurpašovou. 
    (Hlasovanie: prítomní:  4; za: 4 – Jackovič Martin, Mgr. Bielik Tomáš, Sokol Tatiana, Pachoň  Marek)  

 
10. V diskusii vystúpil poslanec Martin Jackovič, ktorý sa informoval o možnosti nainštalovania 
      svetelnej signalizácie, ktorá upozorňuje vodičov motorových vozidiel na rýchlosť jazdy.  
      Starosta sa vyjadril, že v roku 2022 nie je možné prefinancovať tento zámer z vlastných  
      finančných prostriedkov, keďže sa jedná o sumu cca 5 000,- Eur.  
      Zároveň sa vyjadril, že ak bude možnosť prefinancovať tento projekt z čerpania cudzích  
      zdrojov, určite sa budeme touto myšlienkou zaoberať.  
      
       
       
 



 
 

11. Záverom starosta obce p. Hajko Martin poďakoval prítomným za účasť na obecnom 
zastupiteľstve, poslancom za spoluprácu a podporu, za konštruktívny a ústretový prístup k 
jednaniam na obecných zastupiteľstvách v tomto volebnom období, ako aj za podporu pri 
plnení zámerov rozvoja našej obce. 

 

 

     Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 19/2022/252 – 19/2022/261 tvoria prílohu  

zápisnice. 

Zapísala: Pastrnáková Martina 

 
 

 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 

Overovatelia zápisnice:  

Tatiana Sokol ........................................... 

Marek Pachoň .......................................... 


