
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 29. 03. 2019 

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

Prítomní:  poslanci: Ján Fedin, Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavol Urban 

Neprítomný: Ing. Ján Husťák 

Ostatní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného rokovania. 

4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 

5. Správa z vykonanej inventarizácie za rok 2018 

6. Správa o kontrolnej činnosti HK za r. 2018 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

9. Aktuálne otázky života v obci 

10. Rôzne, 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 Pavla Urbana  

a poslanca p. Jozefa Juška   Za zapisovateľku určil  p. Helenu Kapraľovú. 

 

 

K bodu 3 

 

Kontrola plnenia uznesení z posledných rokovaní 

Uznesenia z posledného zastupiteľstva boli  splnené. 

 

K bodu 4, 5, 6, 7 

 

K týmto bodom boli materiály doručené. 

 

K bodu 6: 

 

Správa o kontrolnej činnosti HK za r. 2018 

   

 Správa bola doručené poslancom a predniesol ju hlavný kontrolór obce. 



 

K bodu 8: 

  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 

Starosta oboznámil prítomných, že je potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra obce. 

Poslanci sa dohodli na dátum 13. 06.2019 

 

K bodu 9, 10 

 

Aktuálne otázky života v obci 

Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta – uskutočnilo sa súdne konanie s Bondy a partneri s.r.o. a bolo vytýčené ďalšie 

pojednávanie  

- bol som na súde , ktorý je vedený s  n.o. POLONINY. Rozsudok je v prospech nás– musí 

nám zaplatiť dlh aj so súdnymi trovami, ale až po právoplatnom nadobudnutí rozsudku.  

- projekt na dom smútku nám zamietli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Je 

aktuálna otázka čo s domom smútku, či budeme čakať na novú výzvu alebo ho začnem 

opravovať z vlastných prostriedkov. Na  rezervnom účte máme 15 000, € a v júni nám 

pribudne 8 000 €. 

Fedin – najlepšie by bolo, aby sa postavil nový 

Huňara -  staré nie je dobre opravovať 

Urban – postaviť nový 

Juško - nebude problém so susedmi? 

Starosta – budova, ktorú máme je škoda nevyužiť – rozmerovo pre našu obec by aj stačila, 

rekonštrukcia by bola určite lacnejšia ako odstránenie budovy a stavba novej. 

Poslanci – pozrieť budovu v akom je stave, poprípade prizvať aj architekta 

Fedin – vybaviť aj nejakú dotáciu a nemusí sa robiť ihneď v tomto roku 

Starosta - dal som žiadosť na poskytnutie dotácie na 450 výročie 1. písomnej zmienky o obci,  

na vybavenie kuchyne a detské ihrisko. Zatiaľ neboli prehodnotené. 

- dal som požiadavku na opravu telekomunikačných káblov – prísľub výmena stĺpov 

a napnutie káblov 

- máme peniaze na požiarnu zbrojnicu, vybavujem stavebné povolenie na požiarnu zbrojnicu. 

Je potrebne urobiť výberové konanie. 

- Obec by potrebovala aspoň tri stoly dokúpiť, máme 17 a pri väčšej akcií tieto nepostačujú. 

Poslanci – možno by bolo dobre opraviť tie čo sú v kuchyni 

Starosta - občania chcú, aby traktor poskytoval služby 

Poslanci – súhlasili, aby traktor poskytoval služby pre občanov, ale je problém s vodičov, 

nakoľko je vodič zamestnaný.  

Starosta  - Labanc Zdeno chce odkúpiť panely 

Juško – panely nebudeme riešiť, nakoľko sme už schváli, že nebudeme panely predávať 

Starosta – je potrebne vysporiadať pozemky pod cestou pri Vacovi a Piteľovi, bývalý starosta 

dal vypracovať GP – treba to dokončiť. 

-  je potrebné triediť odpad, inak budeme platiť oveľa viac za odpad. 

 

Výsledky hlasovania: Za: 4                                     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, 29. 03. 2019  

 

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

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

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

 

Zapisovateľka: Helena Kapraľová                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

 zo dňa 29.03.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

Uznesenie č. 21 

Berie na vedomie: 

Kontrolu plnení uznesení zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stakčínskej 

Roztoke.  

Uznesenie č. 22 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 

Uznesenie č. 23 

Berie na vedomie: 

 Správu z vykonanej inventarizácie za rok 2018 

 

Uznesenie č. 24 

Berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 

 

Uznesenie č. 25 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

Uznesenie č. 26 

 

Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Stakčínska Roztoka na deň 13.6.2019 Obecné 

zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce 

a náležitosti prihlášky: 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
 minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou. 

2. náležitosti prihlášky : 
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní 

vzdelávacích programov a kurzov 

 profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve. 

3. ďalšie predpoklady : 
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, 

o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych 

predpisov, 

 užívateľské ovládanie počítača, 

 občianska a morálna bezúhonnosť. 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Stakčínska Roztoka zašle poštou alebo 

osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného 

kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 



Obec Stakčínska Roztoka č. 21, 067 61 Stakčín najneskôr 14 dní pred voľbou (30.5.2019) 

do 15 hod.  
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu Stakčínska Roztoka 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s 

§ 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Deň nástupu do zamestnania : 16. júla 2019  

1. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí obecné zastupiteľstvo, ktoré vyhodnotí 

splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. 

2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné 

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 

dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti 

s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 

ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb 

sa rozhoduje žrebom. 

3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 

4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú 

zmluvu. 

5. Pracovný pomer bude uzavretý na 12 hodín  mesačne. 

 

Uznesenie č. 27 

Poveruje: 

Starostu obce osloviť minimálne 3 dodávateľov na podanie cenových ponúk na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice 

 

Uznesenie č. 28 

Schvaľuje: 

Vysporiadanie vlastníctva parciel CKN 283/1,535/2, 535/3 vytvorených  geometrickým 

planom č. 46053328-72/2016 zo dňa 15. 4. 2016 úradne overeného 26.4.2016,  v k.ú 

Stakčínska Roztoka  a prevod parciel do vlastníctva obce. 

 

Uznesenie č. 29 

Schvaľuje: 

Opravu starých stolov, ak je to možne, inak zakúpenie troch nových stolov do sály kultúrneho 

domu. 

Uznesenie č. 30 

 

Berie na vedomie: 

Informácie starostu obce 

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 29. 03. 2019         

 

           

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

                                                                                                          MVDr. Ján Stošek, 

                                           starosta obce 


