
Zápisnica č. 2/2022 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 15. 12. 2022 
 
 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
  
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Doplnenie programu – Výkup pozemkov MŠ, dobudovanie splaškovej kanalizácie  
5. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
6. Voľba členov do Komisie pre kultúru a šport 
7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 4/2022 
8. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
9. Stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu Obce Štôla na roky 2023-2025 
10. Prerokovanie návrhu Rozpočtu Obce Štôla na roky 2023-2025 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
 
 
 

1.  Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vladimír Mierka. Na zasadnutí bolo  

     prítomných 5 z 5 poslancov a konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné. 
  

2. Starosta obce p. Vladimír Mierka určil za zapisovateľku p. Kurpašovú Noemi a za overovateľov zápisnice 
určil  Rudolfa Scholtza a Zuzanu Kurpašovú  

    Obecné zastupiteľstvo to vzalo na vedomie. 
 

3. Do návrhovej komisie boli obecným zastupiteľstvom zvolení:  
Martin Jackovič, Peter Dobeš, Lubomír Rusnak. 

    Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie 
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 

4. Starosta obce navrhol zmenu programu o doplnenie bodu:  

 Výkup pozemkov pod domom s. č. 106   

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

 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany na I. polrok 2023.  
   OZ schválilo plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2023 a poverilo kontrolórku obce 
   p. Hojnošovú vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 

6. Voľba členov Komisie pre kultúru a šport. 
    OZ zvolilo členov Komisie pre kultúru a šport nasledovne: 
    Jaroslav Skokan, Jozef Skokan, Pavel Kuzmík, Ján Marušinec, Tomáš Jackovič, Soňa Krížovská  
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 

 
7. 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. 4/2022. Zmeny  
    rozpočtu sú z dôvodu zmeny bežných príjmov a výdavkov. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu  
    rozpočtu, ktorá je prílohou zápisnice.  
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 

 
 
 



 
 
 
 
 

8.  Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

    odpady a drobné stavebné odpady, zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke dňa 30.11.2022. 

    Ďalej uviedol, že návrh VZN bol zverejnený v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej starosta oboznámil prítomných, že návrh VZN  

    o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je z dôvodu  

    navýšenie dane z nehnuteľnosti o cca 10 %, dane z ubytovania zo sumy 0,50 €/osoba/prenocovanie na 

   1,00 €/osoba/prenocovanie a navýšenie poplatku za komunálny odpad z 0,076/osoba/deň na 

    0,09 €/osoba/kalendárny deň, čo predstavuje navýšenie o 5,11 €/osoba/rok. Navýšenie komunálneho 

    odpadu je z dôvodu, že vybraté poplatky nepostačujú na úhradu za odvoz komunálneho odpadu.  

    OZ návrh prerokovalo a:  

     a) neschvaľuje navýšenie ceny na daň z nehnuteľnosti   

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

     b) neschvaľuje navýšenie poplatku za komunálny odpad na 0,09 na osobu a kalendárny deň  
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 

      c) schvaľuje výšku poplatku za komunálny odpad na 0,085 na osobu a kalendárny deň  
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf 
 

     d) schvaľuje VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

        odpady a drobné stavebné odpady so zmenami v bode 8 a,b,c. 
     (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf 
 
 
 

9. Stanovisko kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025  
    s odporúčaním rozpočet na rok 2023 schváliť.  
   Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhom rozpočtu Obce Štôla 
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf 
 
 
10. Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2023–2025 predložený ekonómkou obce p. Pastrnákovou Martinou. 
    a) Starosta obce doplnil návrh rozpočtu nasledovne:  

FK 0111 EK 630 tovary a služby  -  1000 Eur 
FK 0111 EK 640 bežné transfery -  1000 Eur 
FK 0810 EK 630 tovary a služby  + 2000 Eur 

    b) OZ schvaľuje návrh rozpočtu obce Štôla s úpravou v bodoch: 
FK 0111 EK 630 tovary a služby  -  1000 Eur 
FK 0111 EK 640 bežné transfery -  1000 Eur 
FK 0810 EK 630 tovary a služby  + 2000 Eur 
 

 Príjmy spolu:    331 400,- Eur 

 Výdavky spolu: 331 400,- Eur 
 
     c) berie na vedomie rozpočty obce Štôla na roky 2024 a 2025 a ukladá ekonómke obce p. Pastrnákovej  
    Martine zapracovať rozpočet do RIS-SAMu v stanovenom termíne.  
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf 
 
 
11. Starosta obce informoval poslancov o nezapísaní návrhu na vklad do katastra pozemkov podľa kúpnej  
      zmluvy na parcely registra ,,E“ 79, 80/1, 80/2 a 81/3 v k.ú Štôla 
      p. Kurpašová Noemi oboznámila poslancov o nasledujúcom postupe pri vysporiadaní pozemkov parcely  
      registra ,,E“  79, 80/1, 80/2 a 81/3 v k.ú Štôla a navrhla: 
     a) Doplnenie uznesenia 17/2022/226 o nehnuteľnosti v zmysle § 42 ods. 2 písm. c.) katastrálneho    
           Zákona.  
    b)  Poverenie novozvoleného starostu obce p. Mierku Vladimíra obecným zastupiteľstvom na právne  
         úkony vo veci vysporiadania pozemkov podľa GP pod číslom G1- 527/2022 zo dňa 08.06.2022. 
    c)  Doplnenie prílohy účastníkov kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 24.10.2022. 
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf 



 
 
 
 
 

12. p. poslanec Martin Jackovič informoval zastupiteľstvo, že podľa kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok –   
      stavba s. č. 106 a hospodárska budova s. č. 743 v k.ú. Štôla, zverejnenej dňa 02.09.2021 sme povinní  
      poskytovať všeobecne prospešné služby do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva.  
      Z dôvodu zdĺhavého procesu vysporiadania pozemkov, obec nestihne dodržať daný termín, preto   
      navrhol, aby starosta obce podal žiadosť o predĺženie stanovenej lehoty v zmluve.  
     Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce Vladimírovi Mierkovi podať žiadosť o predĺženie termínu na  
     výkon poskytovania všeobecne prospešných služieb podľa kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti: dom s.č. 106  
     a hospodárska budova s.č. 743 do 31.03.2023 
    (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 
 
 

13.  p. starosta informoval o firme IFK servis s.r.o. Poprad, ktorá je poverená vypracovaním projektovej   
      dokumentácie na dobudovanie splaškovej kanalizácie v časti chatová osada Štôla a prezentoval   
      nespokojnosť s touto firmou. Taktiež oboznámil, že trasovanie kanalizácie podľa projektu asi nebude  
      možné zrealizovať.  
      Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce p. Mierku Vladimíra na právne úkony vo veci   
      vysporiadania pozemkov a zriadení vecných bremien  v dotknutých parcelách podľa 
      projektovej dokumentácie vo veci dobudovanie splaškovej kanalizácie v časti chatová osada zo dňa     
      2/2021,ktorú dodala IKF Service, s. r. o., Poprad. 
 (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír,  Scholtz Rudolf) 
 
 

14. V rôznom:  
 Starosta sa opýtal, čo robíme pre živnostníkov v obci. Emil Láska sa opýtal, aké sú možnosti. 
Starosta odpovedal, že napr. zriadiť webovú stránku, ktorej sa bude venovať niekto z obce, koho to baví. 
A na tej webovej stránke sa bude propagovať všetky služby, ktoré sú v obci. Tieto všetky služby nemôžeme 
propagovať na obecnej stránke, pretože je to úradná stránka. Noemi Kurpačová informovala, že na našej 
úradnej stránke je záložka návštevník, kde sú informácie komerčného zamerania. Emil Láska sa opýtal, ako 
sa bude financovať stránka. Starosta informoval, že stránka by sa financovala z toho rozdielu, čo sa vyberie 
viac z dane z ubytovania. Emil Láska vyjadril svoj názor, že podnikatelia majú zriadené svoje stránky 
a nepotrebujú obecnú platformu. Poslanec Martin Jackovič navrhol, aby sa urobil prieskum medzi chatármi 
a podnikateľmi v obci, či majú o takúto službu záujem. Starosta dal slovo p. Miroslavovi Jurčovi, ktorý by mal 
záujem o danú stránku sa starať a predniesol návrh, ako by táto propagácia obce a podnikateľov mohla 
fungovať. Emil Láska navrhol, aby sa obec venovala radšej propagácii turistických chodníkov a tomu aby boli 
trasy pre turistov jasne označené, taktiež na prehĺbení spolupráce medzi obcou a urbárom. Podľa jeho 
názoru podnikatelia a chatári v obci nepotrebujú platiť obci za svoju propagáciu z toho dôvodu, že si to každý 
rieši samostatne.  

 
 

15.  V diskusii: 
I. Emila Láska odporučil novým poslancom, aby si naštudovali zákony o obecnom zriadení 

369/1990 
II. Emil Láska sa pýtal na tému anonymných listov a vyjadril sa, že aj iné inštitúcie sa zaoberajú 

anonymami a aby sa nimi poslanci zaoberali aspoň na pracovných stretnutiach. Po diskusii 
sa poslanci jednohlasne dohodli, že rušia uznesenie č. Uznesenie 1/2022/14 , o 
anonymných listoch. V prípade doručenia sa budú brať do úvahy a bude sa nimi zaoberať 
obecné zastupiteľstvo na pracovných stretnutiach. 

III. Tomáš Bielik sa pýtal na cenu prenájmu nebytových priestorov a navrhoval zvýšenie 
niektorých nebytových priestorov. Emil Láska mu vysvetlil, aké nehnuteľnosti obec 
prenajíma a vyjadril sa k danej otázke. V diskusii sa zhodli, že nie je možné stanoviť 
rovnakú sadzbu na všetky priestory.  

IV. Emil Láska sa opýtal, či sa bude robiť túto zimu klzisko. Starosta sa vyjadril, že to má 
v pláne. 

V. V diskusii sa rozoberala téma kosenia verejných priestorov.   
VI. Starosta predstavil návrh, aby sa na lúke pri odbočke do Karvinej vyčistil pozemok od 

náletových drevín, aby sa prenajal od urbáru a aby slúžil na športové účely. 
VII. Emil Láska navrhol, či by sa nedali obnoviť turistické chodníky, či by si nedal založiť nejaký 

klub mladých a spojiť mládež, aby sa viac zapojili do chodu obce.   
VIII. Ingrid Jackovičová sa opýtala, či by sa dalo niečo urobiť s rýchlosťou na hlavnej ceste aj na 

miestnej komunikácii, napr. spomaľovače, alebo merače rýchlosti.  



IX. Starosta oboznámil s podnetom JUDr. Vargu, na riešenie neprehľadnej dopravnej situácie 
na križovatke medzi s.č. 98 a 139, kde pri hlavnej ceste stojí plechový sklad, ktorý patrí 
majiteľovi predmetného pozemku. Starosta navrhol, že sa pokúsi dohodnúť s majiteľom 
plechového skladu, aby si ho preložil do jednosmerky oproti domu s.č. 137, kde je obecný 
pozemok a pozemok p. Zámečníka a plechový sklad by sa nachádzal sčasti na obecnom 
a sčasti na pozemku p. Zámečníka. Aby sa to mohlo zrealizovať, je potrebné aby sa 
vyrúbali vŕby na parcele 85/3. 

X. Starosta informoval, že bol na Okresnej správe ciest a požiadal ich o vyjadrenie k mostu na 
hlavnej ceste pred s.č. 140, kde pracovník Okresnej správy ciest bol na obhliadku 
14.12.2022 a konštatoval, že oporný múr mostu je podmývaný vodou, je vysunuté zábradlie 
o 80 cm a celé to padá. Ďalšie stretnutie s kompetentnými by sa malo uskutočniť na jar.  

 

 

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

Vladimír Mierka 
starosta obce v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Noemi Kurpašová ............................................ 
 
Overovatelia zápisnice:  Rudolf Scholtz          ..................................................... 
             
                                        Zuzana Kurpašová  ..................................................... 


