
Zápisnica 
z ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka  

zo dňa 05. 12. 2018 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Pyteľ Juraj. V úvode prítomných privítal 

a predniesol program zasadnutia.  
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o  
    zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie vedenia    

    ustanovujúceho zasadania novozvoleným starostom.  
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

6. Vystúpenie novozvoleného starostu.  
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

    a viesť zasadania obecného zastupiteľstva a zvolenie zástupcu starostu 
9. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 

    10. Návrh rozpočtu obce Stakčínska Roztoka na rok 2019 -2021 
    11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 
    12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

     komunálne odpady a drobné odpady na území obce Stakčínska Roztoka  
     13. Diskusia a návrhy poslancov 

 
Starosta pristúpil k prejednávaniu jednotlivých bodov rokovania. 
 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice z ustanovujúcej schôdze určil p. poslanca Viliam Huňara a 
poslanca Ing. Ján Husťák.  Za zapisovateľku určil  p. Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

Výsledky volieb 

Starosta obce vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Mgr. Luciu 
Petrišovú, aby oboznámila s výsledkami volieb, ktoré sa konali 10. novembra 2018.  
Pani Mgr. Lucia Petrišová oboznámila prítomných s výsledkami volieb prečítaním zápisnice.  

 
K bodu 4: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Starosta obce prečítal sľub starostu obce. Po prečítaní sľubu a  po jeho podpísaní 
odovzdala predsedníčka MVK osvedčenie o zvolení. Doterajší starosta odovzdal 

novozvolenému starostovi insígnie a novozvolený starosta sa ujal vedenia ustanovujúceho 
zastupiteľstva.  



 

K bodu 5: 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 
Pán MVDr. Ján Stošek, starosta obce  prečítal znenie sľubu poslanca obecného 

zastupiteľstva. Poslanci zložili sľub do rúk starostu obce a po podpísaní im predsedníčka 

MVK odovzdala osvedčenia o zvolení.  
 

K bodu 6, 7: 

Vystúpenie novozvoleného starostu 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Vo svojom príhovore na začiatku privítal prítomných a poďakoval tým, ktorí mu dali 

svoj hlas  a taktiež  poďakoval občanom obce Stakčínska Roztoka za prejavenú dôveru 
v komunálnych voľbách. Budem sa maximálne snažiť, aby som Vašu dôveru nesklamal 
a obec budem viesť k jej rozvoju a spokojnosti všetkých občanov.  

Zaželal prítomným veľa pracovných úspechov a dal schváliť pokračovanie programu 
ustanovujúceho zastupiteľstva v tomto poradí: 

      8.  a) Zvolenie zástupcu starostu obce  
     b)  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  
    a viesť zasadania obecného zastupiteľstva. 

      9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
     komunálne odpady a drobné odpady na území obce Stakčínska Roztoka  

    10. Návrh rozpočtu obce Stakčínska Roztoka na rok 2019 -2021 
    11. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 
    12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 

    13. Schválenie platu starostovi obce 
    14. Diskusia a návrhy poslancov 

 
K bodu 8:  

a) Zvolenie zástupcu starostu obce 

b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadania obecného zastupiteľstva 

V zmysle novely zákona o obecnom zriadení starosta obce určil zastupovaním pána 
Viliama Huňaru.  Poslanca, ktorý bude zvolávať zastupiteľstva a viesť rokovania obecného 
zastupiteľstva, schválili poslanci Ing. Jána Husťáka.  

 
K bodu 9:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné odpady na území obce Stakčínska Roztoka 

Tento dokument bol doručený poslancom, bez zmien bo l schválený. 

 
K bodu 10, 11:  

Návrh rozpočtu obce Stakčínska Roztoka na rok 2019 -2021 

Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020, 2021 

 

Poslancom materiály k tomuto bodu boli doručené  osobne. Starosta vyzval poslancov, 
aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Konštatoval, že v prípade potreby sa schválený 

rozpočet môže upraviť  rozpočtovým opatrením.. Bol po položkách prejednaný , upravený  
a následné schválený. K návrhu rozpočtu dal kontrolór svoje stanovisko. 



 

K bodu 12:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019  

Plán práce predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ján Čornanič. Prítomní nemali námietky  
 

K bodu 13:  

 
Návrh platu starostovi obce 

 Starostovi podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí plat,  ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov  Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny, čo predstavuje sumu za rok 
2017  954,00 € a násobku koeficientu 1,65, ktorý platí pre obce do 500 obyvateľov. Pre obce 

do 500 obyvateľov je tento plat 1575 €. 
 
K bodu 14:  

Diskusia a návrhy poslancov  

Starosta -  je potrebné vykonať k 31. 12. 2018 inventarizáciu majetku.  

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

Výsledky hlasovania: Za: 5 
                                     Proti: 0 

                                     Zdržal sa: 0 
 

Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva  p. starosta MVDr. Ján Stošek poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  
 

V Stakčínskej Roztoke, 05. 12. 2018  
 

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek  
                                     starosta obce 

 
Overovatelia zápisnice:   .................................     

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

 
 

Zapisovateľka: Helena Kapraľová                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

 zo dňa 05. 12. 2018 

 

 
Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

A. Berie na vedomie:  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva    

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 
B. Konštatuje, že  

      1.   novozvolený starosta obce MVDr. Ján Stošek zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

            Obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

obecného zastupiteľstva: Ján Fedin, Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Jozef Juško, 
Pavol Urban 
 

     Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

Berie na vedomie, že 
novozvolený starosta poveril zastupovaním starostu obce pána Viliama Huňaru 

Poveruje 

poslanca Ing. Ján Husťáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  
       v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6  tretia  

        veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 
Schvaľuje:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom  
poplatku za  komunálne odpady a drobné odpady na území obce Stakčínska Roztoka  
 

 
Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 
Schvaľuje:  

Rozpočet obce Stakčínska Roztoka na rok 2019 bez programovej štruktúry 
Berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
2. Rozpočet na roky 2020,  2021  

 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

Schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 
Poveruje: 

 Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade schváleným plánom 
 kontrolnej činnosti 

  
 



Uznesenie č. 6 

 
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

Schvaľuje:  

plat starostovi MVDr. Jánovi Stošekovi podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov vo výške 1 575 €. 
 

Uznesenie č. 7 

 

Vydáva:  

Príkaz na vykonanie inventarizácie  
Schvaľuje:   

Inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu v zložení: 
Predseda Huňara Viliam, členovia Ján Fedin a Helena Kapraľová 
 

 

V Stakčínskej Roztoke, 05. 12. 2018         

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

                                                                                                          MVDr. Ján Stošek, 

                                           starosta obce 
 

 
  

 

     


