
Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry 
 
     Ministerstvo vnútra SR podľa § 9 ods. 1 zákona č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej 
socialistickej republiky  a po konaní podľa § 4 vyhlášky č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich 
častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov určilo novej obci, ktorá vznikla 
odčlenením obce Štôla od obce Mengusovce na samostatnú obec s účinnosťou od 1. augusta 1990 
názov Štôla. Odčlenenie časti obce a rozdelenie obcí vykonalo plenárne zasadanie ONV Poprad svojím 
uznesením č. 82 z 20. júla 1990. K odčleneniu došlo na základe požiadaviek občanov, občianskych 
iniciatív a občianskych výborov v týchto častiach obcí a  vyslovila s ním súhlas väčšina občanov. 
Odčlenenie odôvodnili vytvorením lepších možností pre rozvoj obce ako samostatného subjektu. 
Súhlas s odčlenením vyslovili plenárne zasadania oboch dotknutých MNV. 
    
     Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento 
zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23.-24.11.1990.  
 
     Obec je samostatný územný samosprávny  a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, 
ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.  Obec je právnickou  osobou, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom  samostatne hospodári s vlastným  majetkom a s vlastnými príjmami. Plní 
samosprávne funkcie, kde základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby 
obyvateľov Obce Štôla. 
 
     Základné právne postavenie Obce Štôla je zakotvené v Ústave SR, v IV. hlave – Územná 
samospráva, čl. 64-71. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len 
zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.  Právomoci Obce Štôla sú uvedené v zákone SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmä v § 4. 
 
     Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, 
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  
 
     Obecný úrad najmä 
 
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva  a je podateľňou 

a výpravňou písomností obce, 
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, 
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, 
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. 
 

Prácu obecného úradu riadi starosta.  
 

     Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný 
poriadok obecného úradu. 
 
     Zamestnanci obce, ich funkcia, kontakt – (pozri: Samospráva – Obecný úrad). 
 
 


