
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 02. 11. 2018                                                
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní:  Michal Bobenič, Mgr. Vladimír Suchanič, Bc. Kristián Huňara, Dávid Vaco, 

Anna Švábová 

Ostatní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1: 

Otvorenie  

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

návrh programu zasadnutia a navrhol, aby za bodom 4 bola prestávka. Poslanci program 

schválili.  

 

Program rokovania: 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

4. Žiadosť Provitalu, n.o. o zníženie nájmu  

5. Správa o plnení rozpočtu obce za 2. a 3. štvrťrok 2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4  

7. Aktuálne otázky života v obci 

8. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslanca Annu Švábovu  a Bc. Kristiána 

Huňaru. Za zapisovateľku určil  p. Helenu Kapraľovú. 

 

 

K bodu 3: 

Kontrola plnenia prijatých uznesení 

 

Uznesenia z posledného zastupiteľstva boli  splnené.  

 

K bodu 4: 

Žiadosť Provitalu, n.o. o zníženie nájmu 

 

 Starosta obce informoval o žiadosti Priovitalu, n. o. zníženie nájmu a požiadal 

poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. 

Kapraľová – Na úvod  by som sa chcela spýtať p. Koca, prečo chodíte Vy na jednanie, ked´ 

zmluvu o nájme podpísala p. Handrová. Ja to potrebujem vedieť, s kým nám jednať 

v ekonomických záležitostiach. 

Koco – Mám poverenie na zastupovanie od p. Handrovej, ale zabudol som ho doniesť. 

Bobenič – Ja som tiež chcel vedieť, kto vlastne ste. V zariadení Vás nikto nepozná, prídete 

zoberiete len peniaze a nestaráte sa o zariadenie. Ja som počul, že pani Handrová sa vzdala. 

Ešte ste ani nezačali a už žiadate znížiť nájom na 190 €. Doposiaľ sme neznížili Ing. Seňkovi, 

ktorý žiadal znížiť nájom. To je výsmech. Bol som na kontrolu, o ktorú ma požiadali klienti, 



ktori nie sú spokojní s prevádzkovaním. Strava je zlá, beriete ľudí na čierno, šofér umýva 

riady, ľudí posielate na marodku. 

Bc. Huňara- Bol som tiež na kontrolu jedla, lebo ľudia nám zavolali. Dnes v 21. storočí je to 

hnus. Rozprával som s ľuďmi. Starí ľudia nevedia aká má byť stravná jednotka, ale vedie či je 

jedlo chutné alebo nechutné, uvarené alebo rozvarené . Ľudia sa sťažujú na obsluhu na 

podmienky, lenže to nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva. 

Švábová – Je dobré, že sú tu obidvaja zástupcovia. Ak by pán Seňko, bol chodil na obecné 

zastupiteľstva, nemuselo to tak dopadnúť. Je mi smiešne aby zastupiteľstvo riešilo prevádzku 

zariadenia. Obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné na to aby to riešilo. Na to je tu 

Prešovský samosprávny kraj a hygiena.  

Koco – Varíme v Snine a neboli nijaké výhrady. Je chýba že som nedoniesol poverenie na 

zastupovanie. Nakoľko mi Prešovský samosprávny kraj neposkytol dotáciu, musíme 

redukovať náklady. Ak nastali problémy, čo nepopieram, riešime ich. Ďalej uviedol náklady 

na pokazený kotol na štiepku 

Starosta – náklady na štiepku a opravy kotla boli riešené tak, že polovicu nákladov znášala 

obec. Bol podpísaný dodatok k zmluvy ešte za p. Seňku a zároveň spíšeme dodatok  ku 

zmluve. 

Mgr. Suchanič – Stravu a chod zariadenia nech riešia kompetentní. Štyri roky sme riešili 

sociálne zariadenie. Bol aj splátkový kalendár, nebol dodržaný. Riešili sme to súdom. Pán 

Seňko časť zaplatil, ale potom znovu neplatil. Obecné zastupiteľstvo rieši nájom, z toho 

dôvodu sme pristúpili k uzavretiu novej nájomnej zmluvy s novým nájomcom, ale vyzerá to 

tak, že naďalej sa rieši len sociálne zariadenie. Navrhujem, aby znížením nájmu sa zaoberalo 

nové zastupiteľstvo. 

Vaco – O týždeň sú nové voľby, ja to nebudem riešiť, nech to rieši nové zastupiteľstvo. 

Kontrólor – Navrhoval, aby požiadali o predlženie splatnosti nájmu alebo odklad platieb. 

Bc. Huňara – Pán Koco  vy ste podpísali  zmluvu pri plnom vedomí a akceptovali ste ju a po 

mesiaci chcete znížiť nájom. 

Mgr. Suchanič  - ak by sme boli vedeli, že bude problém, ináč by sme sa boli rozhodovali. 

 

K bodu 5:  

 

Správa o plnení rozpočtu obce za 2. polrok 2016 

Tento materiál bol doručený poslancom domov. Poslanci k danému dokumentu nemali 

pripomienky. 

K bodu 6: .  

Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4 

 

Tieto materiály boli doručené poslancom domov. Poslanci k daným dokumentom 

nemali pripomienky. 

 

K bodu 7, 8: 

Aktuálne otázky života v obci 

.Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

Starosta – Pán Šamulka dal žiadosť o odkupenie panelov. Viete, že Stošekovi sme odpredali 

len časť, nakoľko ostatné potrebujeme pre vlastnú potrebu pri súčasných akciách.. 

Vaco - v prípade  nevyužitia panelov, potom nech odpredá nové zastupiteľstvo. 

Starosta - na opravu hasičskej zbrojnice už prišli peniaze. Nový starosta bude riešiť výberové 

konanie na dodávateľa stavby. 

Fitčák – Ja som tu už spomínal, že požiarnici nevyužívajú hadice, ktoré by sme mohli 

odpredať  Agrifopu. Je ich 8 ks. Dohodnutá cena je 50 €/ks. 

Suchanič – ak ich nepotrebujú môžu sa odpredať 

Švábová – odpredajú sa a potom budete žiadať, aby sa kúpili nové. 



Fitčák – nie nebudeme taký typ využívať 

Starosta – súhlasili sme s prechodom cez pozemok KN 538/1 p. Stošekovi a jeho manželky 

uznesení č. 34 z 21.8.2018. Je potrebné zmeniť text v inom znení. 

Po predložení návrhu na uznesenia starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesení: 

 

Výsledky hlasovania: Za: 5 

                                     Proti: 0 

                                     Zdržal sa: pri uznesení č. 36 sa Vaco Dávid zdržal hlasovania 

 

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 02. 11. 2018                                                 ................................. 

                                                                                                              Ing. Juraj Pyteľ 

                                     starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Anna Švábová   .................................     

                                          Bc. Kristián Huňara               .................................         

   

 

Zapisovateľka: Helena Kapraľová      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

 zo dňa 02.11.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke   

 

Uznesenie č. 35 

Berie na vedomie: 

Kontrolu plnenia uznesení zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stakčínskej 

Roztoke  

Uznesenie č. 36 

Neschvaľuje: 

Zníženie nájmu Provitalu n.o. 

 

Uznesenie č. 37 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce za 2.a 3. štvrťrok 2018 

 

Uznesenie č. 38                              

Berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie starostu obce  č. 3  

Schvaľuje:  

 Rozpočtové opatrenie č. 4 

Uznesenie č. 39 

Schváľuje: 

     Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a zriadenia vecného bremena na 

pozemok parcela C-KN 538/1 v k.ú. Stakčínska Roztoka v zmysle GO-plánu č.  50/2018 

vyhotoveným Ing. Richardom Nagyom, GEOMA s.r.o., Strojárska 1831/92, Snina, ktoré 

vecné bremeno bude spočívať v práve prechodu a v práve prejazdu cez pozemok parcela  

C-KN 538/1 v zmysle GO-plánu č. 50/201/ v prospech vlastníka nehnuteľnosti – pozemok 

parcela C-KN 538/9 v k.ú. Stakčínska Roztoka. 

 

Uznesenie č. 40 

Schváľuje:  

Odpredaj 8ks požiarnych hadíc v sume 400 € Agrifopu a.s. Stakčín.  

 

Uznesenie č. 41 

Neschváľuje:  

Odpredaj panelov p. Šamulkovi Lukášovi. 

 

Uznesenie č. 42 

Berie na vedomie: 

Informácie starostu obce 

 

 Stakčínskej Roztoke, 02. 11. 2018            

 

                                  ................................. 

                                                                                                            Ing. Juraj Pyteľ 

                                   starosta obce 

  


