
Zápisnica 
z mimoriadneho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 18. 07. 2018 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný: Bc. Kristian Huňara 

K bodu 1: 

Otvorenie  

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal a predniesol 

návrh programu zasadnutia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Problematika ZOS  Poloniny n.o.  

4. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov      

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslanca Bobenič Michal  a p. Anna Švábová 

Za zapisovateľku určil  p. Annu Švábovú 

 

 

K bodu 3: 

Problematika ZOS Poloniny n.o. dlhodobé neplnenie zmluvy, platba o prenájme 

budovy OÚ, ponuky nových záujemcov o prenájom budovy. 

 

Starosta: oboznámil poslancov a prítomných hostí s návrhmi a obsahom žiadostí nových 

záujemcov o prevádzkovanie budovy ZOS -  PATISO n.o. -  projekt č.1 a PROVITAL n.o. – 

projekt č.2   

 

K bodu 4: 

 

Dávid Vaco  – či sa ráta s tým, že ostanú v pracovnom pomere aj naďalej tí zamestnanci, 

ktorí už tam pracujú a ďalej či sa v budúcnosti zamestnancom poskytne odborné školenie.  

 

Mgr.Vladimír Suchanič – z projektu č.1 som sklamaný, väčší záujem pripisujem projektu č. 

2. Ďalej ja osobne neviem koľko je tam zamestnancov a či je tam dostatočný počet personálu 

na obsluhu klientov ZOS. 

 

Anna Švábová – za vnútorné podmienky ZOS zastupiteľstvo nezodpovedá, no zaujíma nás 

kvalita poskytovaných  služieb, ale predovšetkým stojíme si za tým, aby sa dodržiavala 

a plnila Nájomná zmluva medzi obcou a ZOS Poloniny n.o. 

 

Mgr.Vladimír Suchanič – p. Senko nejaví a vôbec nemá záujem o spoluprácu s obcou. 

Všetky sľuby, ktoré v minulosti poslancom dal – zároveň ich odignoroval. 

 

Michal Bobenič – čo sa týka kvality poskytovaných služieb zo strany ZOS Poloniny n.o. 

v minulosti ani teraz sťažnosti nie sú.  



JUDr. Jaroslav Koco – personál na začiatku sa meniť nebude, naďalej budeme 

zdokonaľovať kvality služieb, vzdelanosť a prevádzať odborné školenia personálu. 

 

Ing. Jaroslav Pašek – vybavenie a zariadenie na ZOS je majetkom súkromnej firmy. Firma 

bude žiadať po novom prevádzkovateľovi splácanie týchto zariadení. Ďalej či sa uvažuje 

s Ing. Seňkom aj naďalej, ako zamestnancom zariadenia. 

 

JUDr. Jaroslav Koco – za zariadenie, ktoré sa nachádza na ZOS sa bude splácať po dohode 

so súkromnou firmou, ktorá toto zariadenie zabezpečila pre chod ZOS. 

   

Po predložení návrhu a diskusných príspevkoch starosta obce dal hlasovať za predložené 

projekty. 

 

 

Výsledky hlasovania: Za projekt č.1: 0 

                                     Za projekt č. 2: 4 

 

Starosta – nakoľko dotačný príspevok z VÚC Prešov pre šport v obci nebol pre obec 

schválený navrhuje, aby v mesiaci október 2018 boli prizvaní umelci z Ukrajiny pre folklórne 

vystúpenie. Umelecký prednes a pohostenie vystupujúcich a hostí vrátane občanov obce by sa 

malo pohybovať v rozmedzí 400-500,- EUR.  Poslanci navrhli čiastku 450,- EUR 

 

 Výsledky hlasovania: Za: 4 

                                      Proti: 0 

                                      

 

Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva  p. starosta Ing. Juraj Pyteľ poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na rokovaní a o 18,10 hod.  ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 18. 07. 2018                                                 ................................. 

                                                                                                              Ing. Juraj Pyteľ 

                                     starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Bobenič Michal   .................................     

                                          p. Anna Švábová               .................................         

   

 

Zapisovateľka:  p. Anna Švábová       

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

 zo dňa 18.07.2018 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke   

 

 

Uznesenie č. 30 

 

 

Schvaľuje: 

 

Prenájom obecných priestorov ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby) na súp. č. 23, 

pozemok č. KN 12 pre PROVITAL n.o., IČO:50868047 po ukončení nájmu    

 s POLONINY n.o. 

 

Uznesenie č. 31 

 

 

Schvaľuje: 

 

Finančnú čiastku 450,-EUR pre folklórne vystúpenie spojené s pohostením pri 

príležitosti osláv mesiaca „Úcty k starším“ mesiac október.  

 

 

 

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 18. 07. 2018                                             ................................. 

                                                                                                            Ing. Juraj Pyteľ 

                                   starosta obce 

 

 

  

 

 

        


