
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 12. 08. 2020 

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

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

Neprítomný: - 

 

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. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK 

4. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2020 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4 a 5 

6. Aktuálne otázky života v obci 

7. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

 

K bodu 1, 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Urbana Pavla a Jana Fedina, za 

zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  

Správu predniesla hlavná kontrolórka obce. 

 

K bodu 4  

Plnenie rozpočtu za rok 1. polrok 2020 

           Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky.    

 

K bodu 5: 

Rozpočtové opatrenie č. 4, 5 

Dané dokumenty boli doručené poslancom a neboli pripomienky.  

 

 

K bodu 6, 7: 

 Aktuálne otázky života v obci 

 Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta – Provital, n.o. podal informáciu o potrebe rekonštrukčných prác a o spôsobe ich 

financovania. Ide o opravu fasády a striešky nad schodmi, opravu schodov vedľa rampy 

a omietky na fasáde rampy, opravu dažďových zvodov a rímsy, oplechovanie štítov, havarijný 

stav žumpy - veľa platíme za žumpu. Navrhuje realizáciu a financovanie buď vlastníkom, 

nájomcom za odpustenie nájmu alebo odkúpenie budovy do vlastníctva nájomcu. 



Poslanci – budova sa predávať určite nebude, žumpa nebola stavaná na toľko ľudí a nie počas 

24 hodín. 

Juško – minulý rok ste si žiadali výmenu kotla. Topili ste vlhkým drevom. Je už august 

a nemáte pripravené drevo na zimnú sezónu, zase budete topiť mokrým drevom. 

Poslanci so starostom boli na obhliadku, skonštatovali, že je potrebné opraviť striešku nad 

vchodom z boku vľavo a oplechovanie strechy. Schody pri rampe boli rozbite pri vysekávaní 

snehu v zime a omietka na rampe je poškodená používaním rampy firmou Provital, n.o. 

Poslanci vyzvali prítomného zástupcu firmy Provital, n.o., aby predložil obci predpokladané 

náklady na opravy. 

  

Starosta – bola nám schválená dotácia vo výške 1000,- € z Prešovského samosprávneho kraja  

na zakúpenie stoličiek do sály kultúrneho domu, 20 % je potrebné doplatiť z vlastných 

zdrojov. Podľa ceny by som chcel, aby sa zakúpilo 60-80ks podľa ceny.  

 

Starosta -  je potrebné vyhodnotiť komunitný  plán a schváliť dodatok č. 1 

 

Fitčák – mulčovač je pokazený. Je potrebné ho opraviť. Taktiež aj traktor je pokazený. 

Urban – je vôbec rentabilne ho ešte opravovať? 

Poslanci sa rozhodli, aby sa zakúpil nový mulčovač a starý sa odpredal. 

 

Starosta – Súdny spor o kotolne od posledného zastupiteľstva sa nezmenil, nakoľko sa 

nepojednávalo z dôvodu  Covid-19. Viete, že sme poslali list, aby si prevzali zariadenia, 

keďže ich zariadenie nepoužívame už od minulej sezóny, doteraz si svoje zariadenie 

neprevzali.  

S právnikom, ktorý nás zastupuje som bol za právnym zástupcom žalobcu, čo s tým 

zariadením kotolne, prečo si ho nedemontujú, povedal, že bude kontaktovať klienta doteraz 

nemáme odpoveď. Náš právny zástupca im potom poslal ponuku na odkúpenie a taktiež 

nemám doteraz odpoveď.  

Bol som sa poradiť s JUDr. Kákošovou, ktorá skonštatovala, že celý prípad je veľmi sporný 

a komplikovaný, navrhuje počkať do rozhodnutia odvolacieho súdu v Prešove vo obci Kalná 

Roztoka. Obce môžu rokovať ako naložiť s technologickými zariadeniami do budúcna. Aj 

keď obec Kalná Roztoka uspela na okresnom súde v prípade obce Stakčínska Roztoka sú 

viaceré špecifiká. 

 

Bolo vykonané výberové „Prestavba budovy Obecného úradu č. 64 na dom smútku, I. etapa“. 

Stavba by sa mala realizovať do konca novembra. Ministerstvo financií SR žiadosti na 

individuálne potreby zatiaľ nevyhodnotilo, tak neviem, či nám schvália dotáciu na ďalšiu 

etapu výstavby domu smútku. 

 

Je potrebné  vyhotoviť GP na cesty, dali sme do rozpočtového opatrenia finančné prostriedky. 

 

Sťažnosť Kozeja,  že je zlá cesta. Možno by bolo dobre aspoň doviesť štrk alebo kameň. 

Poslanci – lepší by bol možno frézovaný asfalt. 

Starosta – skúsim zistiť cenu a dostupnosť. 

 

Starosta – Na sobotu 15. 8. 2020 pripravujeme športový deň detí a stretnutie rodín.  

 

 

 



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, 12. 08. 2020  

 

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Pavel Urban   .........................         

                                          Ján Fedin   .........................         

   

Zapisovateľ: Kapraľová Helena  

 

 

 

  



Uznesenia zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 12. 08. 2020 
 

Uznesenie č. 98/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 05/2020 – 07/2020. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 99/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2020 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 100/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 4 vydané starostom obce a 

 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 534,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 534,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 000,00 € 

- zvýšenie finančných operácii príjmy o 2 000,00 € 

 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

104 032,00 €  100 462,00 €  + 3570,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

16 200,00 €  75 278,00 €   - 59 078,00 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

55 508,00 €  0 €   + 55 508,00 € 



CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

175 740,00 €  175 740,00 €           0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie 

 

list Provitalu n.o. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

schvaľuje 

zakúpenie nového mulčovacieho zariadenia za cenu do 2000 € z rezervného fondu, čím sa 

staré mulčovacie zariadenie stane prebytočným a obecné zastupiteľstvo  

súhlasí 

s jeho odpredajom minimálne za 500 € a následne s jeho vyradením z majetku obce. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 103/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje   

Dodatok č. 1  Komunitného plánu sociálnych služieb obce Stakčínska Roztoka. 

 

Text Dodatku č. 1: 

Bod 11 

Súlad poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce 

V súčasnosti obec Stakčínska Roztoka neposkytuje, nezabezpečuje a nemá zapísanú sociálnu 

službu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. 

Obec v prípade potreby podporuje poskytovanie sociálnych služieb s verejnými a neverejnými 

poskytovateľmi pre potreby obce na základe zmluvy s poskytovateľom. 

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce Stakčínska Roztoka: 



V súčasnosti je registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnej služby v územnom obvode 

obce Stakčínska Roztoka: 

Provital n.o., 067 61 Stakčínska Roztoka 23 

§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby, kapacita pre 24 klientov. 

Poskytovaná sociálna služba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Prešovského samosprávneho kraja s neverejným poskytovateľom a v prípade potreby je 

v súlade s potrebami a záujmom cieľových skupín v komunite obce Stakčínska Roztoka, ako 

aj s komunitným plánom sociálnych služieb obce Stakčínska Roztoka. 

Obec Stakčínska Roztoka v prípade potreby vydáva poskytovateľovi sociálnej služby 

uvedenej v §, 25 §35 §36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade 

predloženej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych 

služieb obce, ak je to v súlade s potrebami a záujmom cieľových skupín v komunite obce 

Stakčínska Roztoka 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 104/2020 

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, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 12.08. 2020  

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 


