
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 19. 05. 2020 

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

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

Neprítomný: Pavel Urban 

 

K bodu 1: 

Otvorenie  

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

návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2020 – 

04/2020 

      4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 

      5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 

6. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce  

      7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

      8. Výročná správa za rok 2019 

9. Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020 

      10. Správa z vykonanej inventarizácie za rok 2019 

11. návrh na vyradenie  

12. Rozpočtové opatrenie č. 2, 3  

13. Aktuálne otázky života v obci 

14. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

 

K bodu 1, 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Viliam Huňara a Jozef Juško, za 

zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3, 4: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020 

Správu predniesla hlavná kontrolórka obce. 

 

K bodu 5: 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 

Materiál bol doručený poslancom. Bolo odporučené dodržiavať pokladničný limit, 

preto sa poslanci dohodli, aby sa pokladničný limit zvýšil zo 700,- € na 1000,-€. 

 

K bodu 6, 7: 

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 

Schválenie  záverečného účtu obce za rok 2019 



Poslanci sa oboznámili s návrhom záverečného účtu obce, ktorý im bol doručený 

domov. Návrh záverečného účtu bol spracovaný aj zverejnený v zmysle zákona na webovej 

stránke obce a na úradnej tabuli obce.  

 Výsledok hospodárenia bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 18 632,57 €. Po zohľadnení 

finančných operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako prebytok 

v sume 46 771,57 €. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona z tohto  prebytku vylučujú:  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 

v sume 28 088,- Eur, 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií v sume 5 000,- Eur. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2020  vo 

výške 13 683,57 EUR. 

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko 

k vypracovanému návrhu záverečného účtu obce. Následne starosta vyzval poslancov 

k vyjadreniu sa k predmetnému návrhu. Poslanci nemali žiadne námietky voči predloženému 

návrhu záverečného účtu obce za rok 2019, preto pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

K bodu 8 

Výročná správa za rok 2019 

Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky. 

 

K bodu 9  

Plnenie rozpočtu za rok 1. štvrťrok 2020 

           Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky.    

 

K bodu 10 

Správa z vykonanej inventarizácie 

Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky.    

 

K bodu 11: 

Návrh na vyradenie 

Pri inventarizácii bolo zistené,  že niektorý drobný a ostaný hmotný majetok je 

poškodený, preto sa dal návrh na vyradenie. 

 

K bodu 12: 

Rozpočtové opatrenie č. 2, 3 

Dané dokumenty boli doručené poslancom a neboli pripomienky. Doplnili sa položky 

prijem 454 001 zdroj 46  v sume 12000,00 € a výdaj položka 717003 zdroj 46 v sume 

12000,00 € 

 

 



K bodu 13, 14: 

 Aktuálne otázky života v obci 

 Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta – dostali sme 15 000 € z rezervy úradu vlády na dom smútku, tieto peniaze 

musíme vyčerpať do konca roka bolo by dobre preinvestovať aspoň časť financií z rezervného 

fondu, lebo za 15 000 € toho veľa nespravíme, keďže predpokladaný rozpočet je okolo 70 000 

€, aj keď by sa mala vysúťažiť nižšia cena. Takže bolo by dobre aspoň vymeniť strechu 

a uzatvoriť budovu, aby ďalej nechátrala, kým získame ďalšie financie. V rezervnom fonde 

máme približne 32 000 € tak 12 000 € by sme mohli uvoľniť na dom smútku. Viac by som 

neodporúčal keďže je predpoklad poklesu príjmu pre obce z podielových daní fyzických osôb. 

Poslanci súhlasili s použitím 12000 € z rezervného fondu na výstavbu domu smútku. 

 

Starosta – tohto roku máme plánovanú aj prístavbu požiarnej zbrojnice a z rezervného 

fondu máme plánovaných asi 5000 € ako spoluúčasť. 

Poslanci – keďže peniaze na zbrojnicu môžeme použiť do roku 2022 odložme túto 

stavbu na budúci rok, začnime s domom smútku, keď musíme vyčerpať peniaze do konca 

roka. 

 

Starosta – DHZO dostalo 1400 € dotáciu. Je potrebné dohodnúť čo za tie  peniaze 

kúpime.  

Juško – navrhol by som kúpu skriniek nech si uložia ochranné odevy a výstroj. 

Starosta – skrinky by sme potrebovali, keďže nemajú poriadne kde uložiť zásahové 

komplety a celkové vybavenie na zásah. Okrem toho by bolo dobre zakúpiť hasiaci vak na 

lesné požiare alebo požiare trávy. 

 

Starosta – Súdny spor o kotolne od posledného zastupiteľstva sa nezmenil. Po dohode 

s naším právnym zástupcom som im zaslal výzvu na demontáž zariadenia. Zástupcovia  

Bondy s.r.o. 5. 12. 2019 boli na obhliadku pravdepodobne s potencionálnym kupcom a od 

vtedy sa  neozvali. Pravdepodobne asi si to svoje zariadenie nezoberú, aspoň to tak nevyzerá. 

Možno by bolo dobre spraviť právnu analýzu sporu čo s tým ďalej. Súdny spor už trvá 4 roky, 

ale vraj  je to ich vlastníctvo od roku 2014. Ďalšie pojednávanie nie je vytýčené, spis dostal 

nový sudca. Keďže si svoje zariadenie neprevzali možno by bolo dobre, sa s nimi skúsiť 

dohodnúť o odkúpení o čo sa už vraj podľa nášho právneho zástupcu pokúšali, ale sa s nimi 

vraj nedá dohodnúť.  

Požiadal som nášho právneho zástupcu o kópiu spisu. Tento piatok ide nahliadnuť do 

spisu, tak mi dá spraviť kópiu.  Potom skúsim osloviť aj iného právnika aký on má na to 

názor, poprípade spraviť právnu analýzu, ale nemáme na to finančne prostriedky v rozpočte.  

Poslanci – ak terajší majiteľ nechce zariadenie kotolne prevziať, bolo by dobre jednať 

o odpredaji za šrotovú cenu. 

Juško –  jednať o stiahnutí žaloby a mimosúdnej dohode.  

Fedin – možno by bolo dobre ešte raz napísať výzvu, aby si prevzali zariadenie 

kotolne. 

Starosta – odkúpenie za šrotovnú cenu nám mal vyjednať náš právnik, ale ten to 

doteraz nedohodol, pri otázke ohľadom dohody mi odporučil vyvolať s nimi jednanie. Tak 

neviem či ja mám komunikovať s protistranou, keď máme na to právneho zástupcu, ktorý nás 

má zastupovať. Skúsim sa poradiť s naším právnym zástupcom o možnosti mimosúdnej 

dohody a odkúpení zariadenia prípadne, či má zmysel im písať ďalšiu výzvu. 

 

Juško – je problém so smetím. Ľudia hádžu smeti nie do košov, ale na okraj cintorína. 



Starosta – od začiatku roka ešte ani raz neboli obidva koše na cintoríne plne, takže 

koše postačujú. 

 

Starosta – je potrebné opraviť traktor predný náboj tečie. 

Poslanci – ak je potrebné a sú plánované  finančné prostriedky v rozpočte,  nech sa dá 

opraviť. 

 

Starosta – pohľadávku Poloniny n.o. vymáha exekútor, tomu som udelil súhlas na 

založenie exekučného záložného práva a predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Poloniny n.o. 

V tomto nie sú započítane ešte asi 3 splátky nájomného, ktoré nám dlží, keďže žaloba na súd 

bola podaná skôr ako boli vystavené tieto faktúry. Bolo by potrebné podať zase žalobu 

a vymáhať aj túto pohľadávku. Len neviem, či Poloniny n.o. majú toľko majetku, aby 

uspokojili všetkých veriteľov. 

Poslanci – áno treba to vymáhať. 

 

Starosta – je problém s kopaním hrobu spoločnosťou Lux, ktorá nám doteraz kopala 

hroby. Už nechce robiť čisto výkop hrobu, lebo sa im to neoplatí, keď si pozostalí od nich 

nevezmú ešte dajaký tovar alebo službu. 

Poslanci – treba osloviť niekoho iného, aby vykopal hrob a za výkop sa mu zaplatí 

z rozpočtu obce. 

 

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, 19. 05. 2020  

 

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Viliam Huňara   .........................         

                                          Jozef Juško   .........................         

   

Zapisovateľ: Kapraľová Helena  

 

 

 

  



Uznesenia zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 19. 05. 2020 
 

Uznesenie č. 83/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 02/2020 – 04/2020. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 84/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 85/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o overení účtovej závierky za rok 2019 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 86/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 

Uznesenie č. 87/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Stakčínska Roztoka za rok 2019 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na 

rok 2019 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu 

d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 a zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2019 takto :  



- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice v sume 28 088,- Eur a na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

v sume 5 000,- Eur použiť v roku 2020 

- zostávajúcu čiastku v sume 13 683,57 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 88/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje   

zvýšenie pokladničného limitu z 700,00 € na 1 000,00 € 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara,  Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťak  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 89/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Výročnú správu za rok 2019 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 90/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 91/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu z vykonanej inventarizácie za rok 2019 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 



Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje   

vyradenie  drobného majetku vo výške 882,86 € a ostaného  majetku vo výške 110,38 €. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara,  Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťak  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 93/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 2 vydané starostom obce a 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 596,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 596,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 380,00 € 

- zvýšenie finančných príjmov o 12 380,00 € 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

97 724,00 €  94 154,00 €  + 3 570,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

16 200,00 €  73 658,00 €   - 57 458,00 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

53 888,00 €  0 €   + 53 888,00 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

167 812,00 €  167 812,00 €           0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara,  Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťak  

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 



Uznesenie č. 94/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

 vymáhanie pohľadávky  od Poloniny n.o. súdnou cestou. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

vstúpiť do jednania o mimosúdnom skončení súdneho sporu so zástupcami Bondy s.r.o. 

a možnosti odkúpenia zariadenia v ich vlastníctve. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 96/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

úhradu za výkop hrobu na miestnom cintoríne z rozpočtu obce. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 97/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 19.05. 2020  

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 


