
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 07. 06. 2021 

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

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

Neprítomný: - 

 

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 overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 3-5/2021 

      4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 

      5. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 

6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 

      7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

      8. Výročná správa za rok 2020 

9. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2021 

10. Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 

11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Ing. Husťáková 

12. Aktuálne otázky života v obci 

13. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Jozef Juško a Viliam Huňara. Za 

zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 3-5/2020 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za obdobie 3-5/2021. 

Prítomní poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

K bodu 4:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 

Hlavná kontrolórka predniesla plán práce na II. Polrok 2021. Prítomní poslanci nemali 

pripomienky danému dokumentu a schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok. 2021. 

 

K bodu 5,6,7: 

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

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 – 50641,40 € (schodok). Po 

zohľadnení finančných operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako 

prebytok v sume 38 557,53 €. 

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. 

Po vylúčení účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu je zdrojom pre 

tvorbu rezervného fondu suma 10 469,53 €. 

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 2020, preto pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

K bodu 8: 

Výročná správa za rok 2020 

Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky. 

 

K bodu 9: 

 Správa o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2021 

Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky.    

 

K bodu 10: 

Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 

Starosta informoval o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia. Poslanci 

k daným dokumentom nemali pripomienky. Poslanci  rozpočtové opatrenie č.2 zobrali na 

vedomie a rozpočtové opatrenie č. 3  schválili. 

 

K bodu 11: 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Ing. Husťáková 

 Ing. Eva Husťáková podala žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom 

pozemku parcela č. EKN 470/1 a  CKN 517/1 na vybudovanie vodovodnej šachty domu č. 

103. 

 

K bodu 12, 13: Aktuálne otázky života v obci  

Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Fitčák – Chcel by som sa spýtať, či je to pravda, že poslanci nechcú, aby sa opravovala 

budova požiarnej zbrojnice a chcú vrátiť štátnu dotáciu? 

Starosta – Nie je to pravda počítame s tým, ale boli by sme radšej, aby sa väčšia časť 

finančných prostriedkov presunula na rekonštrukciu, nie na prístavbu. Ak sa to podarí 

dohodnúť, budeme rekonštruovať, inač sa musíme dohodnúť, či budeme robiť prístavbu. 

Poslanci – Ak by nebol problém už by sa bolo robilo. Problém vidia v tom, že finančné 

prostriedky sú podľa projektu len na prístavbu k požiarnej zbrojnici. Podľa názoru poslancov 

by bolo efektívnejšie robiť rekonštrukciu pôvodnej budovy požiarnej zbrojnice. Bolo by 

vhodné rokovať s poskytovateľov o tom, aby sa tieto prostriedky použili na rekonštrukciu. Pri 

prístavbe je potrebné ešte ďalšie prostriedky na spevnenie svahu. 

 



Starosta – Je potrebné pripraviť traktor tak, aby mohol ísť na STK. A čo s mulčovačom? 

V minulom roku sme schválili, že ho zakúpime z rezervného fondu, lenže v tomto roku sme 

to neplánovali v rozpočte. 

Poslanci – opraviť starý, na nový nemáme peniaze 

  – radšej dať rezervný fond na dom smútku 

 

Starosta –  Platí zákon, že obec má povinnosť odvážať olej a nebezpečný odpad. Občania 

budú zbierať olej do fľaši a Fúra ich bude odvážať. Taktiež aj nebezpečný odpad. 

Poslanci súhlasili s podpisom dodatku zmluvy o odvoze opotrebovaného kuchynského oleja 

a nebezpečného odpadu 

 

Piteľ –  prišiel požiadať poslancov, aby sa spevnila cesta pri jeho dome. Jarok, ktorý pri ceste 

podmýva krajnicu a cesta sa zosúva. Je potrebné tam dať rúry a cesta by sa rozšírila. 

Starosta –  je viacej úsekov, ktoré je potrebné opraviť. Sťažujú sa Kozejovci, tečie voda pri 

č. 113 Blaško Jozef - je potrebný priepust, Blaško Zdenek tiež priepust a cesta a problém je aj 

pri Vacovi. 

Poslanci – boli sme to pozrieť na tvare mieste a súhlasíme so zakúpením rúr z rozpočtu obce, 

s tým, že si ich Piteľ uloží vedľa miestnej komunikácie na vlastné náklady. 

- Postupne budeme oprávať ďalšie úseky 

 

Starosta – Pri Sedláčkovi sme boli na obhliadku a z miestnych pomerov nie je jasné, kde je 

hranica pozemku CKN 111. Sedláček má dať zamerať pozemok. 

 

Starosta – Provital dal žiadosť na opravu fasády na budove. 

Poslanci –  nech si opraví, ale na vlastné náklady 

 

Starosta –  Osobné auto Ford má vyššiu spotrebu aká v zapísaná v technickom preukaze. Bolo 

by dobré aby sa navýšila priemerná spotreba. Tiež potrebuje nové gumy. V zime som už 

nejazdil, kvôli opotrebovaným pneumatikám. 

Poslanci súhlasili s navýšením spotreby 6,40 na 6,8 l a zakúpením celoročných pneumatík na 

auto Ford.  

 

Starosta –  bolo stretnutie ohľadom vody a kanalizácie. Do konca roka by mala byť 

dokumentácia. To iste nám hovorili v roku 2019. 

 

Starosta – mali sme stretnutie s Provitalom, ja aj poslanci, ohľadom používania kotla na 

drevnú štiepku. Dohodli sme sa na podmienkach. Dal som vypracovať dodatok k zmluve 

o nájme, ale JUDr. Kakošová to ešte nestihla. Na budúcom zastupiteľstve predložím na 

schválenie dodatok. 

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 07. 06. 2021                                               ................................. 

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Juško   .........................         

                                          Viliam Huňara   .........................         

 

  Zapisovateľ: Kapraľová Helena 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 07. 06. 2021 
 

 

Uznesenie č. 134/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 03 – 05/2021. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie č. 135/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 136/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie č. 137/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o overení účtovej závierky za rok 2020 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 



Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 138/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Stakčínska Roztoka za rok 2020 

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

rok 2020 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu 

d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2020 takto:  

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice v sume 28 088,- Eur  v roku 2021 

- zostávajúcu čiastku v sume 10 469,53 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 139/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Výročnú správu za rok 2020 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 140/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 141/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 2 schválené starostom obce a 

schvaľuje 



zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3 spočívajúcu v presune medzi 

jednotlivými položkami, pričom bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie ostávajú na 

úrovni podľa rozpočtového opatrenia č. 2. 

 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

93 752,00  €    88 338,00 €  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 €  44  364,00 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

143 840,00 €  143 840,00 €        + 0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

Uznesenie č. 142/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

podpísanie dodatku s Fúra s.r.o.  o odvoze tukov a nebezpečného odpadu. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania:  Urban Pavol 

 

Uznesenie č. 143/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zakúpenie rúr na opravu miestnej komunikácie pri čísle domu 81, s tým že p. Piteľ si ich na 

vlastné náklady uloží do rigolu.  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 



Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Uznesenie č. 144/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

žiadosť Provitalu n.o. o opravu fasády na budove ZOS s. č. 23  a 

súhlasí 

s jej opravou na náklady Provitalu n.o. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 145/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zvýšenie priemernej spotreby osobného auta Ford na 6,9 l na 100 km 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 146/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

Schvaľuje 

1. Uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na obecnom pozemku parcela E-KN 

470/1 a pozemku C-KN 517/1 

2. Bezodplatné uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a zriadenie vecného bremena 

na pozemku parcela E-KN 470/1, ostatná plocha vo výmere 19 964 m
2
 zapísanej na LV 466 v 

k.ú. Stakčínska  Roztoka a pozemku parcela C-KN 517/1, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 4 551 m
2
 zapísanej na LV 238 v k.ú. Stakčínska Roztoka v zmysle GO-plánu č.  

39/2021 vyhotoveného Ing. Richardom Nagyom, GEOMA s.r.o., Strojárska 1831/92, Snina, 

ktoré bude spočívať v umiestnení vodomernej šachty a vodovodného potrubia vodovodu na 

vyššie uvedených parcelách v prospech Ing. Eva Husťáková r. Sentivanová, nar. 21. 01. 1959, 

r. č. 595121/9021 ako vlastníka nehnuteľnosti – pozemok parcela C-KN 250/1 v k.ú. 

Stakčínska Roztoka. 

 

 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 



 

Uznesenie č. 147/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 07.06. 2021  

 

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 

 

 

 


