
Uznesenia 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štôle,  

konaného dňa 15.12.2022 
 

(2/2022/15 – 2/2022/26 ) 
 

 
Prítomní poslanci: Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír,  
 Scholtz Rudolf 
 
Obecné zastupiteľstvo na 2. zasadnutí prerokovalo a prijalo uznesenia k týmto bodom programu: 
 
1. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
5. Voľba členov do Komisie pre kultúru a šport 
6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 4/2022 
7. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2022 o miestnych daniach 

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

 
 

Uznesenie 2/2022/15 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program obecného zastupiteľstva doplnený o body: 

 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)  
 
V Štôle 15.12.2022 
 
           
                  Vladimír Mierka 
          Starosta obce 
 

 
 

Uznesenie 2/2022/16 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľku zápisnice bola určená 
 p. Kurpašová Noemi a za overovateľov zápisnice boli určení Kurpašová Zuzana a Scholtz Rudolf 
 (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  
 
V Štôle 15.12.2022 
 
 
           
                  Vladimír Mierka 
          Starosta obce 
 
 



Uznesenie 2/2022/17 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  
Jackovič Martin, Dobeš Peter, Rusnák Ľubomír 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  
 
V Štôle 15.12.2022 
 
           
                  Vladimír Mierka 
          Starosta obce 

 
 

Uznesenie 2/2022/18 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce p. Hojnošovej Dany na I. polrok 

2023 
b) poveruje hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  
 
V Štôle 15.12.2022 
 
 

           
                  Vladimír Mierka 
         Starosta obce 
 

  
Uznesenie 2/202219 

 
Obecné zastupiteľstvo volí členov komisie pre kultúru a šport nasledovne: 

  členovia: 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)  

 
V Štôle 15.12.2022 
 
           

                  Vladimír Mierka 
         Starosta obce 
 

    

Uznesenie 2/2022/20 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
a) schvaľuje rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 4/2022 zo dňa 9.12.2021 predložené ekonómkou 

obce p. Pastrnákovou Martinou  
b) ukladá ekonómke obce zapracovať rozpočtové opatrenie do RIS-SAMu v stanovenom termíne. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf)  

 
V Štôle 15.12.2022        
                  
                         Vladimír Mierka 

        Starosta obce 



 
 

Uznesenie 2/2022/21 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štôla č. 1/2022 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
so zmenami: 

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 
 

 
 

      V Štôle 15.12.2022   
 
                                                                      
                                                                                                      Vladimír Mierka 

        Starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 

Uznesenie 2/2022/22 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
a) Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce Štôla p. Dany Hojnošovej k návrhu 

rozpočtu Obce Štôla na roky 2023-2025. 
b) Schvaľuje rozpočet Obce Štôla na rok 2023 so zmenami vo výdavkovej časti: 

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 rozpočet Obce Štôla na roky 2024-2025. 
d) Ukladá ekonómke obce rozpočty zapracovať do RIS-SAMu v stanovenom termíne 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholz Rudolf) 

 
      V Štôle 15.12.2022                                                                        
                                                                                                      Vladimír Mierka 

        Starosta obce 
 
 
 
 
                                                   



      Uznesenie 2/2022/23 
 

A Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia č. 17/2022/226 o nehnuteľnosti 

    v zmysle § 42 ods. 2 písm. c.) katastrálneho Zákona.  

 
Kúpa pozemkov – Obec kupuje 

 z parcely registra „E“ číslo 79, druh pozemku orná pôda o výmere 1470 m2, 
LV č. 257, kat. územie Štôla 
novovytvorenú parcelu registra „C“  č. 706/2  , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 2 o výmere 243 m2 
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/10, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 
vytvorenú z dielu č. 3 o výmere 32 m2 
novovytvorenú parcelu registra „C“ 705/1, druh pozemku  záhrada 
vytvorenú z dielu č. 4 o výmere 124 m2                      

 z parcely registra „E“ číslo 80/1, druh pozemku orná pôda o výmere 515 m2, LV č. 1359,  
kat. územie Štôla 

 novovytvorenú parcelu registra „C“ 705/2,  druh pozemku záhrada 
 vytvorenú z dielu č. 5 o výmere 69 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/11,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 6 o výmere 37 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/3,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 7 o výmere 52 m2  

novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/,7 druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 8 o výmere 25 m2  

 z parcely registra „E“ číslo 80/2, druh pozemku orná pôda o výmere 533 m2, LV č. 251, 
kat. územie Štôla 

novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/6, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 
vytvorenú z dielu č. 9 o výmere 15 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/8, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 10 o výmere 31 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/4,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 
vytvorenú z dielu č. 11 o výmere 35 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/12,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 
vytvorenú z dielu č. 12 o výmere 29 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 705/3, druh pozemku  záhrada 

vytvorenú z dielu č. 13 o výmere 64 m2     

 z parcely registra „E“ číslo 81/3,  druh pozemku orná pôda o výmere 34 m2,    LV č. 548, 
kat. územie Štôla 

novovytvorenú parcelu registra „C“ 705/4,  druh pozemku záhrada 
vytvorenú z dielu č. 14 o výmere 6 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/5,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 15 o výmere 26 m2  
novovytvorenú parcelu registra „C“ 706/9,  druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  
vytvorenú z dielu č. 16 o výmere 2 m2  
 podľa geometrického plánu číslo  2/2022 vyhotoveného  Ing. Eva Schürger -  JOCHMANN, 
úradne overeného  OÚ Poprad, katastrálny  odbor dňa  08.06.2022  pod číslom G1- 527/2022. 

b) OZ poveruje novozvoleného starostu obce p. Mierku Vladimíra na právne úkony vo veci 
vysporiadania pozemkov podľa GP pod číslom G1- 527/2022 zo dňa 08.06.2022. 
c) Schvaľuje doplnenie uznesenia 17/2022/226  o prílohu účastníkov kúpnopredajnej zmluvy zo 
dňa 24.10.2022. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholz Rudolf) 

 
        V Štôle 15.12.2022                                                                        
                                                                                                          Vladimír Mierka 
                                                                Starosta obce 



 Uznesenie 2/2022/24 
 

 
     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) 

 
        V Štôle 15.12.2022                                                                        
                                                                                                          Vladimír Mierka 
                                                                Starosta obce 

 
 
 
 
 
 

Uznesenie 2/2022/25 
 

   Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce p. Mierku Vladimíra obecným zastupiteľstvom 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 12/2021,ktorú dodala IKF Service, s. r. o., Poprad. 
 (Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholtz Rudolf) 

 
 
V Štôle 15.12.2022                                                                        Vladimír Mierka 

        Starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenie 2/2022/26 

 
Obecné zastupiteľstvo ruší 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. 
(Hlasovanie: prítomní:  5; za: 5 – Dobeš Peter, Jackovič Martin, Kurpašová Zuzana, Rusnák Ľubomír, Scholz Rudolf) 

 
V Štôle 15.12.2022                                                                         
                                                                                                      Vladimír Mierka 

        Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


