
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 27.10. 2021 

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

Prítomní:  Viliam Huňara,  Pavel Urban,  Ján Fedin 

Neprítomný: Ing. Ján Husťák, Jozef Juško 

 

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. Žiadosť o zmenu územného plánu – Milana Šukaľová 

4. Predaj pozemku – Dušan Sedláček 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK 

6. Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie č.6 a 7 

8. Aktuálne otázky života v obci 

9. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3: 

      Žiadosť o zmenu územného plánu – Milana Šukaľová 

 Žiadosť bola doručená poslancom domov. Starosta oboznámil, aký je postup pri 

zmene územného plánu. Obec môže požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na 

obstaranie územného plánu, od toho koho potreba vyvolala obstaranie zmien územného 

plánu. Obec nemá finančné prostriedky na zaplatenie zmeny, ale mohli by sme požiadať 

o dotáciu ministerstvo dopravy. Cena sa pohybuje od 3000 € podľa množstva zmien. 

Urban – navrhoval, aby p.- Šukaľová darovala obci časť svojho pozemku, na ktorom je 

naplánovaná čistička odpadových vôd, za kompenzáciu nákladov za zmenu požadovanú p. 

Šukaľovou. 

Šukaľová – nemala námietky. 

Starosta – začneme s procesom zmeny územného plánu a dám zamerať časť pozemku na 

čističku odpadových vôd a po dohode s p. Šukaľovou dám vyhotoviť geometrický plán. 

Poslanci - súhlasili 

 

K bodu 4:  

Predaj pozemku – Dušan Sedláček 

Daný materiál bol poslancom doručený domov a predniesol ho starosta obce. 

K bodu 5: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK 

Správu predniesla hlavná kontrolórka. Poslanci nemali k materiálu pripomienky. 



 

K bodu 6: 

Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2021 

Správu predniesol starosta obce. Poslanci nemali k materiálu pripomienky. 

 

K bodu 7: 

Rozpočtové opatrenie č. 6,7 

Starosta informoval o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia. Poslanci 

k daným dokumentom nemali pripomienky. Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 6 zobrali na 

vedomie a rozpočtové opatrenie č. 7  schválili. 

 

K bodu 8, 9: Aktuálne otázky života v obci  

Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta – traktor bol na STK a má pridelené nové číslo F. 

 

Starosta – prišiel list z MV SR, v ktorom súhlasia s navrhovanou zmenou - realizovať 

zateplenie a výmenu okien na požiarnej zbrojnici. Je potrebné vykonať verejné obstarávanie 

na stavbu. Dnes sme poslali objednávku na verejné obstarávanie. Na základe výsledkov 

verejného obstarávania bude podpísaný dodatok k zmluve s MV SR.  

 

Starosta – bolo nám pridelené hasičské auto Iveco  

 

Starosta –  vysporiadanie  pozemkov pod obecnými cestami bolo prejednané urbariátom na 

schôdzi. Urbárnici súhlasili s darovaním pozemkov pre obec. JUDr. Kakošová nám 

vypracovala darovaciu zmluvu s miestnymi majiteľmi pozemkov. 

Poslanci – schválili darovaciu zmluvu, ktorá je prílohou zápisnice 

 

Starosta – informoval o stretnutí s predsedom PSK, predsedom NR SR a zástupcami 

Environmentálneho fondu. 

 

Starosta  - Slovanet nám poslal ponuku na odkúpenie kamier za 1000 €.  

Poslanci nesúhlasili s odpredajom kamier. 

 

Starosta - bolo by potrebné vymeniť ističe v kultúrnom dome a na verejnom osvetlení. 

Poslanci súhlasili s výmenou ističov v kultúrnom dome a verejnom osvetlení. 

 

Starosta – Pozemkové spoločenstvo zakúpi okna na dom smútku v hodnote  3000 € a daruje 

ich obci 

Poslanci – nie potrebné zatepliť dom smútku a tu by sa ušetrila časť finančných prostriedkov. 

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

V Stakčínskej Roztoke, 27. 10. 2021                                          

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                                starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:  Urban Pavol   .........................         

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

 

  Zapisovateľ: Kapraľová Helena 



 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 27.10. 2021 
 

Uznesenie č. 155/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje  

Zadávací dokument pre spracovanie zmien a doplnkov č. 1 obce Stakčínska Roztoka 

s podmienkou, že v súlade s ustanovením  § 19 zákona č. 5/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov náklady spojené s obstarávaním zmien 

a doplnkov č. 1 územného plánu obce Stakčínska Roztoka prefinancuje žiadateľka Milana 

Šukaľová s možnosťou započítania s kúpnou cenou pozemkov vo vlastníctve žiadateľky. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 156/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie 

informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 153/2021 zo dňa 28. 07. 2021 na 

prevod vlastníctva pozemku  

schvaľuje 

a) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

v k.ú. Stakčínska Roztoka, ktorá je zapísaná na liste číslo 238, parcela registra „C“ evidovaná 

na mape určeného operátu číslo 111 o výmere 195 m
2
, záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/1 do 

vlastníctva Dušana Sedláčka, trvale bytom Stakčínska Roztoka 60, 067 61 Stakčín. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva, 

udržiava a pozemok sa nachádza oproti domu, v ktorom trvale býva so svojou manželkou. 

b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 111, druh pozemku záhrada 

o výmere 195 m
2
 , spoluvlastnícky podiel obce Stakčínska Roztoka 1/1, zapísaného na LV 

č. 238, v k.ú. Stakčínska Roztoka do vlastníctva Dušana Sedláčka, Stakčínska Roztoka 60, 

067 61 Stakčín za cenu 390 € za výmeru 195 m
2
 , s tým, že kupujúci uhradí náklady spojené s 

vkladom do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.  

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 157/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie  

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 06/2021 – 10/2021. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 



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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 158/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2021. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 159/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 6 a 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 2 645,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 2 645,00 € 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

104 325,00  €    98 911,00 €  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 

154 413,00 €  154 413,00 €        + 0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 160/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje  

Darovaciu zmluvu na darovanie pozemkov pod obecnými cestami, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 161/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

neschvaľuje  

predaj kamerového systému za 1000 € a 

schvaľuje 

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny kamerového systému. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 162/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

výmenu ističov v kultúrnom dome a na verejnom osvetlení. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 163/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Pavol Urban, Ján Fedin 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 27.10. 2021  

 

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 


