
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 10. 03. 2021 

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

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

Neprítomný: Ján Fedin 

 

K bodu 1: 

Otvorenie  

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

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a že poslanci obdŕžali materiály spolu 

s pozvánkou na rokovanie. Predniesol návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.  

 

Program rokovania: 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 01/2021 - 02/2021 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1 

6. Správa z inventarizácie k 31. 12.2020 

7. Aktuálne otázky života v obci 

8. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Ján Fedin a Pavel Urban. Za 

zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2020 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Prítomní 

poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

K bodu 4:  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 01/2021 - 02/2021 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za obdobie 01/2021 - 

02/2021. Prítomní poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

K bodu 5: 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

Starosta informoval o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia. Poslanci 

k danému dokumentu nemali pripomienky. Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 1 schválili. 

 

K bodu 6: 

Správa z inventarizácie k 31. 12.2020 

Poslanci k danému dokumentom nemali pripomienky. Prítomní poslanci zobrali správu 

na vedomie. 

 

 

 



K bodu 7,8: Aktuálne otázky života v obci  

Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta: 

- Podal som žiadosť o hasičské auto Iveko na Ministerstvo vnútra SR. 

- Požiadal som  Prešovský samosprávny  kraj o dotáciu na nákup zariadenia do kuchyne 

a na opravu chodníka za kultúrnym domom. 

- Bol vyhotovený geometrický plán cintorína. Bola nám zaslaná zmluva o prenájme 

cintorína, ktorú je potrebné schváliť zastupiteľstvom. Poslanci súhlasili s podpisom 

zmluvy v takom znení ako ju pripravil právnik Grecko-katolíckej cirkvi. 

 

Starosta – Pán Sedláček Dušan č. 62 dal žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 111.  

Poslanci – Parcelu budeme potrebovať na parkovisko pri dome smútku. 

Starosta – Je to samostatná  parcela oproti jeho domu. Je potrebné vytýčiť jej hranice 

a zhodnotiť situáciu na mieste. 

Poslanci - Pôjdeme na obhliadku a potom nech vytýči akú výmeru chce odkúpiť. Ak sa mu 

predá musí túto parcelu oplotiť. Najlepšie by však bolo dať danú parcelu do prenájmu. 

 

Starosta – Na dom smútku by bolo potrené urobiť verejné obstarávanie na celu stavbu. 

V rozpočtovom opatrení sme naplánovali na tento rok 15 000 z rezervného fondu, aby sa 

pokračovalo vo výstavbe, urobila by elektrina, okna ... Na ďalší rok by sa v stavbe 

pokračovalo podľa finančných možnosti obce.  

 

Starosta – Čo s so zbrojnicou? Je potrebné vykonať verejné obstarávanie, keďže dotáciu 

musíme vyčepať do konca roku 2022. V rozpočte sme naplánovali 5000 € na spoluúčasť 

a spevnenie svahu. 

Poslanci: 

- Možno by bolo lepšie 5 000 € investovať do domu smútku ako urobiť prístavbu 

k starej budove, ktorá chátra.  

- Lenže čo povedia ľudia, že sme vrátili peniaze? 

- Občania si myslia,  že požiarna zbrojnica sa bude  opravovať a nie robiť prístavba. 

- Možno by bolo dobre prizvať si dobrovoľných hasičov nech sa oni vyjadria. 

- Kto vie či tých 5000 € bude postačovať? 

 

Starosta – Bude končiť C číslo na traktor. Ak chceme traktor v budúcnosti používať, je 

potrebné traktor pripraviť na STK a prihlásiť na farmárke značky, keďže v minulosti bol 

traktor vyradený z evidencie. Na traktore je zlomená kardaň, je potrebne ju opraviť. 

Poslanci súhlasili prihlásiť traktor na farmárke značky a opraviť traktor 

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 10. 03. 2021                                               ................................. 

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Fedin   .........................         

                                          Pavel Urban  .........................         

 

  Zapisovateľ: Kapraľová Helena 



 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 10. 03. 2021 
 

 

Uznesenie č. 127/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 128/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 01/2021 – 2/2021. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

 

Uznesenie č. 129/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 takto: 

 

- zníženie bežných príjmov o 842,00 € 

- zníženie bežných výdavkov o 4 566,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 15 000,00 € 

- zvýšenie príjmov finančných operácií o 17 000 € 

- zvýšenie výdavkov finančných operácii 5 724,00 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

91 569,00  €  86 155,00 €  5 414,00 € 

 



KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0  €     49 778,00 €  -49 778,00 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

50 088,00 €   5 724,00 €  46 364,00 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

141 657 €  141 657 €        + 0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

 

Uznesenie č. 130/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2020. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

 

Uznesenie č. 131/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zmluvu o prenájme pozemku CKN parcela číslo 345/2, ostané plochy v celkovej výmere 

5 046,00 m
2
 s  Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Stakčín, ktorá je prílohou uznesenia. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

 

 

 



Uznesenie č. 132/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

žiadosť Dušana Sedláčka o odkúpenie pozemku parcela č. 111 a 

navrhuje 

uskutočnenie miestnej obhliadky parcely vzhľadom na potrebu obce riešiť parkovanie pri 

Dome smútku.  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

 

Uznesenie č. 133/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 10.03. 2021  

 

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 

 

 

 


