
Zápisnica č. 1/2022 
z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 28. 11. 2022 
 
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
  
Program: 
1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  
6. Určenie platu starostu obce 
7. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov 
8. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 
9. Rôzne:  a) Prehodnotenie výšky finančného príspevku pre centrá voľného času pre deti  

   s trvalým pobytom v obci Štôla 
b) Prerokovanie návrhu na znovuotvorenie knižnice 
c) Návrh na zloženie inventarizačných komisií 

 

1. Úvodné náležitosti: 
 

a) Ustanovujúce zasadnutie otvoril doterajší starosta p. Hajko Martin. 
 

b) Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Pastrnákovú Martinu a za overovateľov 
zápisnice určil Ľubomír Rusnák a Martin Jackovič  
 

c) Predseda miestnej volebnej komisie Martin Mierka oboznámil s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy obce zo dňa 29. 10. 2022 a zároveň odovzdal novozvolenému starostovi obce 
a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 
 

d) Novozvolený starosta p. Mierka Vladimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu, čo potvrdil svojím 
podpisom a ujal sa vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
OZ konštatovalo, že novozvolený starosta obce p. Mierka Vladimír zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce.  
 

e) Novozvolení poslanci Peter Dobeš, Martin Jackovič,  Zuzana Kurpašová, Ľubomír Rusnák a Rudolf 
Scholtz zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojimi 
podpismi.  
OZ konštatovalo, že novozvolený starosta a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslancov 
obecného zastupiteľstva. 
 

f) Starosta obce p. Mierka Vladimír predniesol prítomným príhovor a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

2. Starosta obce p. Mierka Vladimír predložil program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

3. Oznámenie starostu obce p. Mierku Vladimíra, že na nastávajúce volebné obdobie poveruje 
zastupovaním poslanca p. Scholt Rudolf. 
OZ zobralo informáciu na vedomie.  

 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva pána Martina Jackoviča, v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 

5. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov komisií. OZ zriadilo tieto komisie:  
a) komisiu finančnú a správy obecného majetku, 
b) komisiu pre kultúru a šport, 
c) komisiu pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a územného plánu, 
d) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve. 

      
    OZ zvolilo predsedov a členov komisií nasledovne: 

 
a) komisia finančná a správy obecného majetku 

  
predseda: Martin Jackovič 
členovia:   Martina Pastrnáková a Rudolf Scholtz 
 

b) komisia pre kultúru a šport 
 
predseda: Zuzana Kurpašová 

  členovia: doplnenie na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve 
    

c) komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného plánu 
 
predseda: Ľubomír Rusnák 
členovia:             Miroslav Zámečník, Filip Láska, Martin Jackovič, Dávid Kurpaš 
       

d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve 
 
predseda: Rudolf Scholtz 
členovia:              Martin Jackovič a Peter Dobeš 
 

6. Určenie platu starostovi obce. OZ v Štôle v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom riadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov určilo plat starostovi obce p. Mierkovi Vladimírovi a to: súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky a násobku 1,83. 
Poslanec Martin Jackovič navrhol základný plat a zvýšenie platu sa bude odvíjať od dosiahnutých 
výsledkov 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 

7. Odmeňovanie poslancov a členov komisií je určené v zásadách odmeňovania zo dňa 04.12.2018. 
Poslanci to berú na vedomie 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  
 

8.P. starosta Vladimír Mierka navrhol schválenie rozpočtu na ďalšom Obecnom zastupiteľstve 
       s prerokovaním na pracovnom stretnutí s poslancami 
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 
 

 
 
 
 
 

  



8. Rôzne 

a) OZ prerokovalo výšku finančného  príspevku pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým 
pobytom za území obce Štôla pre centrá voľného času zaradených do siete škôl 
a školských zariadení.  

 Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 100 €/1 dieťa/rok. 

 Obecné zastupiteľstvo určilo, že finančné prostriedky  na záujmové vzdelávanie detí sa 
budú poskytovať na jedno dieťa pomerne podľa počtu CVČ, ktorých je žiakom, max. na 
dva CVČ rovnakou čiastkou s tým, že obec bude spolupracovať s rodičmi. Centrum 
voľného času predloží žiadosť, v ktorej bude uvedený zoznam detí a navštevovaný 
krúžok, rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ a fotokópiu zriaďovacej listiny. 
Podmienky zúčtovania finančných prostriedkov budú upresnené v zmluve o poskytnutí 
finančných príspevkov.  

 Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11/2020/145 zo dňa 
30.9.2020, a 17/2013/B/2 zo dňa 19.3.2013 a 22/2014/B/9 zo dňa 22.4.2014.  

     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 

b) OZ prerokovalo návrh na znovuotvorenie knižnice a poslanci sa dohodli, že dopracujú otváraciu dobu 
a podmienky otvorenia knižnice  

     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 
 
     c )  Zloženie čiastkových inventarizačných komisií pre vykonanie fyzického overenia stavu majetku 
            inventúrou hmotného a nehmotného majetku, zásob a odsúhlasenie stavu majetku na základe 
            inventúrnych súpisov do 31. 12. 2022. 

Čiastkové inventarizačné komisie v zložení: 
1. Objekt inventúry – Obecný úrad a Dom služieb: Predseda: Rudolf Scholt 
          Člen: Martina Pastrnáková 
          Člen: Noemi Kurpašová 
2. Objekt inventúry – Požiarna zbrojnica     Predseda: Peter Dobeš 
          Člen: Radovan Bachorik 
          Člen: Martin Stromko 
3. Objekt inventúry – Verejné priestranstvo     Predseda: Martin Jackovč 
          Člen: Martina Pastrnáková 
          Člen: Noemi Kurpašová 

   4. Inventarizačná komisia pre vykonanie dokladovej inventúry za rok 2022 do 31.01. 2022  
                 a vyradenia majetku                    Predseda: Zuzana Kurpašová  

          Člen: Martina Pastráková 
          Člen: Noemi Kurpašová 

     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 
      d)  Informáciu zo dňa 15.11.2022 o zrušení nájomnej zmluvy o prenájme časti pozemku KN-C 573/11  
           v k.ú. Štôla pri bytovom dome  s.č. 129 pre nájomcu Bublíková Oľga.  
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 

e) Informáciu starostu obce o stretnutí detí s Mikulášom, ktoré prejedná s predsedníčkou kultúrnej 
komisie  

     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 

f) P. starosta Vladimí Mierka sa opýtal na cestu pod bytovým domom 129  
            – má cesta stavebné povolenie? 
            - kto podal žiadosť o stavebné povolenie? 

                                                          - prečo sa cesta nevybudovala podľa územného plánu? 
            p. Hajko Martin predložil stanovisko o zákonnosti vybudovania predmetnej cesty. 

V diskusii chcel vyjadrenie p. Kančev ohľadom apartmánových domov a vyzval OZ aby jednalo 
v prospech občanov. 

            p. starosta Vladimír Mierka dal návrh, aby sa doriešili majetkovo-právne podmienky ohľadom cesty. 
            Niektorí občania sa vyjadrili, aby sa cesta dala do prenájmu.  
            p. Jackovič Martin sa vyjadril, aby sa konala verejná diskusia ohľadom cesty. 
            p. Jackovičová Marcela sa vyjadrila, že verejné vyhlášky sú heslovite v parcelách a mali by sa 
            občania viac informovať 
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 

 
 



g) Na obecné zastupiteľstvo boli doručené anonymné listy.   p. starosta Vladimír Mierka navrhol, aby sa 
anonymné listy nebrali do úvahy, aby boli odstránené z verejných tabúľ  a nevyhlasovali sa 
v obecnom rozhlase. V jednom liste bolo priložených 10,- Eur na vyhlásenie v miestnom rozhlase. OZ 
sa uznieslo, že bude to príjem na reláciu v miestnom rozhlase za skladbu Slnce, seno, jahody. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz 
Rudolf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 

Vladimír Mierka 
starosta obce v.r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Pastrnáková Martina 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Ľubomír Rusnák ..................................................... 
             
                                           Martin Jackovič ...................................................... 
                             
                                           . 

 

 


