
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 02. 08. 2019 

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

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

 

K bodu 1: 

Otvorenie  

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

návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.  

 

Program rokovania: 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z posledného rokovania 

4. Dodatok k zmluve o výkone správy majetku VVS 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3 

6. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 

8. Aktuálne otázky života v obci 

9. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 1,2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Juška Jozefa a Pavla Urbana.  Za 

zapisovateľku určil  p. Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

 

Kontrola plnenia uznesení z posledného  rokovanie 

 

Uznesenia z posledného zastupiteľstva boli  splnené. Uznesenie č. 27 nebolo splnené, pre 

náročnosť verejného obstarávania, by bolo lepšie, aby verejné obstarávanie   vykonala firma.  

  

 

K bodu 4: 

Dodatok k zmluve o výkone správy majetku VVS 

 

Východoslovenské vodárne nám zaslali nové dodatky k zmluve, ktoré sú potrebné  pre 

vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu. 

Poslanci súhlasili s podpisom a vyplnením tabuľky k dodatku podľa hodnôt vedených 

v účtovníctve obce. 

 

K bodu 5: 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

Tento dokument bol poslancom doručený. Do rozpočtového opatrenia boli doplnené tieto 

položky: 



1. 0320 637007 41 -100 € 

2. 0320 637002 41 +100 €. 

Starosta vysvetlil, že z RF sa bude čerpať na spevnenie brehu pri požiarnej zbrojnici vo výške 

3500 € a 5000 € na výmenu kotla budove ZŠ.  

 

K bodu 6: 

Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2019 

Tento dokument bol poslancom doručený.  

 

K bodu 7: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 

Tento dokument bol poslancom doručený, bol vyvesený na úradnej tabuli pred obecným 

úradom a bol zverejnený na webovej stránke obce. 

 

 

K bodu 8, 9: 

Aktuálne otázky života v obci 

Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

Urban, predseda hodnotiacej komisie  verejnej obchodnej súťaže –  informoval, že do 

verejnej obchodnej súťaže bola doručená jedná obálka. Výberová komisia vyhodnotila túto 

ponuku, že bola v súlade s podmienkami súťaže. 

Starosta  – bola nám schválená dotácia na vybavenie kuchyne vo výške 5100 €. Bolo by 

potrebné zakúpiť z tejto dotácie plynový šporák, elektrickú rúru, chladničku, stôl nerezový 

dres nerezový, nerezový regál, taniere, príbory poháre na cca 100 ľudí. 

Starosta – niektorí občania sa sústavne sťažujú na predavačku COOP Jednota. COOP  

Jednota nás žiada o vyjadrenie na fungovanie tejto prevádzky. COOP Jednota pri internej 

kontrole pochybenia nezistila. 

Poslanci – nech sa len sťažujú, potom nám zatvoria predajňu.  Väčšina občanov je spokojná. 

Obec potrebuje obchod. My ako poslanci sme nezaznamenali žiadne nedostatky. 

Starosta – uzatvoril som mandátnu zmluvu s firmou DXa na vykonávanie funkcie technika 

požiarnej ochrany a výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby. 

Starosta – výročie obce bude 18. 08. 2019. Máme obmedzený rozpočet. Nakoľko je to 

spojené so stretnutím rodín, bolo by dobre, aby pre detí boli nejaké súťaže a tiež šmykľavka -

hrad pre detí.  

Fedin – požiarnici, by mohli urobiť súťaž pre deti 

Starosta – v Ubli sa uskutočnilo stretnutie s firmou Hydrocoorp ohľadom vodovodu 

a verejnej kanalizácie Ubľanskej doliny, ktorá urobí štúdiu uskutočniteľnosti.  

Starosta – na odvoz smeti z cintorína sa nemohol zakúpiť 1100 l  kontajner, nakoľko Fúra sa 

nedostane s autom na cintorín. Preto som na  cintorín umiestnil  2 ks odpadových nádob 240 

.litrov Spočiatku tieto nádoby nepostačovali, ale teraz nie vždy sú plné. Do budúcna ak by 

nepostačovali, bolo potrebne zakúpiť ďalšie dve nádoby, ale je problém s vývozom, nakoľko 

sa auto na cintorín nedostane, musia sa nádoby zvážať dole. Možno by bolo dobre postaviť 

nádoby pri obchode a pri moste na začiatku cesty na cintorín. 

Poslanci – lepšie je hore na cintoríne, nakoľko ľudia nie sú ochotní tento odpad nosiť dole. 

Do budúcnosti by bolo potrebne uvažovať so zakúpením veľkého kontajnera. Zatiaľ nám 

stačia dve nádoby 240 litrové.. 

Starosta – právnička, ktorá nás zastupovala v súdnom spore v s Poloniny,  n.o., ohľadom 

nezaplateného  nájomného, nás informovala, že rozhodnutie je právoplatné  a je v prospech 

obce.  



Starosta - zisťoval som  koľko by stala výmena kotla v budove bývalej ZŠ, oslovil troch 

dodávateľov.  Ponuku  mi dodal len p. Lahovič. Cena výmeny kotla s rozvodmi a čerpadlom  

by stala okolo 5000 €. Zariadenie kotolne v v budove bývalej ZŠ, nie je v našom vlastníctve. 

Vlastní ho firma Bondy.  Firma žaluje obec za bezdôvodne obohatenie, žiada od obce nájom, 

z toho dôvodu by bolo  potrebne riešiť situáciu s vykurovaním. 

Poslanci – Bolo by dobre vymeniť zariadenie kotolne a je potrené požiadať firmu Bondy, aby 

si zobrali svoje zariadenie kotolne v budove základnej školy. Obec by si kúrila sama 

v kultúrnom dome. 

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, 02. 08. 2019                                               ................................. 

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

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

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

   

 

Zapisovateľka: Helena Kapraľová       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva 

 zo dňa 02. 08. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke   

 

Uznesenie č. 42 

Berie na vedomie: 

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke. 

Ruší: 

Uznesenie č. 27/2019 zo dňa 29. 03.2019 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 43  

a) Prerokovalo 

Predložený návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s.: 

- s pripomienkami,  hodnoty v tabuľke, sa uvedú tie údaje, ktoré sú vedené 

v účtovníctve obce.  

b) Schvaľuje:  

predmetný návrh dodatku spracovaný z dôvodu potreby vypracovanie Plánu obnovy pre 

prevádzkový infraštrukturálny majetok vlastníka 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 44 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 45 

Berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2019 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 



Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 46 

 

Schvaľuje   

Predaj pozemkov na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže p. Vladimírovi Koroľovi,  

parc. č. C-KN 517/2 o výmere 35 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vytvoreného 

Geometrickým plánom 08/2019 zo dňa 26.04.2019 Ing. Richardom Nagym, úradne overeného 

dňa 06.05.2019 pod číslom G1-112/2019 odčlenením z parcely  C-KN 517 v katastrálnom 

území Stakčínska Roztoka, zapísaného na LV č. 238 vedeného Okresným úradom v Snine, 

katastrálny odbor pre Obec Stakčínska Roztoka a parc. č. C-KN 512/5 o výmere 22 m2 

vytvoreného Geometrickým plánom 08/2019 zo dňa 26.04.2019 Ing. Richardom Nagym, 

úradne overeného dňa 06.05.2019 pod číslom G1-112/2019  odčlenením z parcely  E-KN 

470/1 a 476 v katastrálnom území Stakčínska Roztoka zapísaného na LV č. 466 vedeného 

Okresným úradom v Snine, katastrálny odbor pre Obec Stakčínska Roztoka cene 100,- EUR. 

(cena za pozemky). Kupujúci je zároveň povinný uhradiť náklady za znalecký posudok č. 

37/2019, inzerciu – oznámenie v regionálnej tlači, vyhotovenie geometrického plánu, 

vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 47 

Schvaľuje   

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 48 

 

Berie na vedomie: 

Informácie starostu obce. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: všetci prítomní  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0  

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 02.8. 2019                                     ................................. 

MVDr. Ján Stošek 

                                   starosta obce 


