
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 16.12. 2021 

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

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

Neprítomný: Ing. Ján Husťák 

 

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. Návrh plánu Kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022 

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023, 2024 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálneho odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stakčínska Roztoka 

6. Schválenie plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2022 

7. Rozpočtové opatrenie č. 8 

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie 

9. Aktuálne otázky života v obci 

10. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Jozefa Juška a Fedina Jána. Za 

zapisovateľa určil  Viliama Huňaru. 

 

K bodu 3: 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti predniesla hlavná kontrolórka obce. Prítomní poslanci nemali 

námietky. 

 

K bodu 4:  

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023, 2024 

Starosta informoval poslancov o jednotlivých položkách rozpočtu a vyzval ich, aby sa 

k predloženému návrhu vyjadrili. Konštatoval, že v prípade potreby sa schválený rozpočet 

môže upraviť  rozpočtovým opatrením. Návrh rozpočtu bol prerokovaný a následne 

schválený.  

 

K návrhu rozpočtu hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko. 

 

K bodu 5: 

Návrh všeobecné záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Stakčínska Roztoka 



VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a na stránke obce v zákonom stanovenej lehote.  

Materiál bol prerokovaný a bez zmien schválený.  

 

K bodu 6: 

Schválenie plánu prace Obecného zastupiteľstva na rok 2021 

Plán práce predniesol starosta obce. 

K bodu 7: 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

Starosta informoval o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia. Poslanci 

k daným dokumentom nemali pripomienky a rozpočtové opatrenie schválili..  

K bodu 8: 

 Príkaz na vykonanie inventarizácie 

Starosta obce konštatoval, že je potrebné tak ako každý rok vykonať inventarizáciu 

k 31. 12. 2021. Za predsedu inventarizačnej komisie navrhol Huňara Viliama za členov 

Fedina Jána, Juška Jozefa, Ing. Jána Husťáka a Pavla Urbana 

 

K bodu  9, 10:  

          Aktuálne otázky života v obci ,Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

Starosta  - dal som zamerať pozemok, na ktorom je plánovaná čistička odpadových vôd, 

kontaktoval som  p. Šukaľovú, ale pre pracovné povinnosti ešte nebola na obhliadku 

zameranej časti pozemku.  

Keď chceme stihnúť požiadať o dotáciu mali by sme zozbierať všetky požiadavky na zmeny 

územného plánu čím skôr, preto ste domov dostali návrh zmluvy mandátnej zmluvy na 

zabezpečenie obstarávateľskej činnosti.  

Poslanci – súhlasili s podpisom mandátnej zmluvy a obstaraním Zmien a doplnkov č. 1 

Územného plánu obce Stakčínska Roztoka. 

 

Starosta – domov ste dostali zmluvu o spoločnom postupe s PSK pri budovaní vodovodu 

a kanalizácie. V prvom termíne na pripomienkovanie som zaslal dve pripomienky teraz sa 

termín na pripomienky predlžil do konca roka. Kontrolórka nám zaslala svoje pripomienky. 

 

Poslanci – súhlasili so zaslaním všetkých pripomienok kontrolórky ku zmluve k PSK.  

 

Starosta – vymenil som ističe ne verejnom osvetlení a v kultúrnom dome 

 

Starosta – kontaktoval som znalca na kamerový systém za znalecký posudok žiadal 450 € 

a Slovanet nám ponuka 1000 €. Možno by bolo výhodnejšie zaplatiť licenciu a používať 

kamerový systém pokiaľ bude fungovať. 

Poslanci – súhlasili so zakúpením licencie  

 

 Starosta – navrhol kontrolórke odmenu vo výške 150 € 

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

V Stakčínskej Roztoke, 16. 12. 2021                                               ................................. 

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

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

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

  Zapisovateľ: Viliam Huňara 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

 zo dňa 16.12. 2021 
 

Uznesenie č. 164/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 165/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu Obce Stakčínska Roztoka na roky 

2022 – 2024 a 

schvaľuje 

viacročný rozpočet Obce Stakčínska Roztoka na roky 2022 – 2024 

1. ako záväzný na rok 2022 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

97 769 €   97 178 €      + 591 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0 €   53 778 €     - 53 778 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

58 911 €  5 724 €     + 53 187 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

156 680 €  156 680 €   0 € 

 

2. ako orientačný na roky 2023 – 2024 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 166/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné odpady na území obce Stakčínska Roztoka č. 1/2021 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 167/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

Plán práce Obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka na rok 2022 s tým, že v prípade 

potreby sa zvolá mimoriadne zastupiteľstvo.  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo:  

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 168/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 3 832,00 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 1 832,00 € 

- zvýšenie kapitálových príjmov o 390,00 € 

- zvýšenie výdavkov finančných operácií o 2 000,00 € 

Rozpočet po zmene bude: 

 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

108157,00  €    100743,00 €  7 414,00 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

390,00  €    49 778,00 €  -49 388,00 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

50 088,00 €   7 724,00 €  42  364,00 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

158635,00 €  158245,00 €        + 390,00  € 



 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 169/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

vydáva  

Príkaz na vykonanie inventarizácie a 

schvaľuje   

Inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu v zložení: 

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

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 170/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje: 

 
obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stakčínska Roztoka. 
  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 171/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje: 

 
Mandátnu zmluvu na obstaravateľskú činnosť obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného 

plánu obce Stakčínska Roztoka, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 172/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje   



v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

odmenu za rok 2021 hlavnej kontrolórke v sume 150 €, ktorá neprekračuje 30 % z jej 

mesačného platu v roku 2021 a je splatná  jednorazovo vo výplate za mesiac december 2021. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 173/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje: 

Zmluvu o spoločnom postupe uzatvorenej podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov s pripomienkami hlavnej kontrolórky: 

1.       V Článku II ods. 2 písm. b) šiesta odrážka navrhujem pôvodný text „ .....a 

poradenstva pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj pri príprave 

verejného obstarávania na realizáciu projektu." nahradiť textom „ ......a zabezpečí na 

vlastné náklady spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné 

obstarávanie na realizáciu projektu pre jednotlivé obce." 

Odôvodnenie: Keďže spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a zabezpečenie procesu verejného obstarávania je finančne náročné a obce nedisponujú 

dostatočnými finančnými prostriedkami, navrhujem, aby túto ťarchu na seba prebral 

PSK, ktorý má na tento účel zriadenú Agentúru regionálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja. 

2.       Upozorňujem na rozpor medzi textom uvedeným v Článku II ods. 2 písm. c) druhá 

odrážka, kde je uvedené, že investičný zámer sa má zrealizovať do 5 rokov od 12/2023 

a Článkom III ods. 1, kde je uvedené, že „za ukončenie výstavby sa považuje termín 

ukončenia všetkých aktivít projektu vrátane doby udržateľnosti – 5 rokov,  najdlhšie však 

do 31. 12. 2029". Ak by platil Článok III ods. 1 a do celkovej doby sa započítavala aj 

päťročná udržateľnosť projektu, potom na realizáciu samotného projektu (výstavbu) by 

ostával len rok 2024, čo je v praxi nerealizovateľné. Preto navrhujem v Článku III ods. 1 

druhá veta vypustiť slová „vrátane doby udržateľnosti – 5 rokov". 

3.       V Článku II ods. 2 písm. c) tretia odrážka je uvedené, že sa obec zaväzuje „... 

v prípade potreby zabezpečiť prerokovanie a schválenie .... na obecnom zastupiteľstve". 

Starosta obce predsa nemôže zabezpečiť schválenie, ide o slobodnú vôľu poslancov 

obecného zastupiteľstva, môže preložiť materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva, 

ale nemôže zabezpečiť, že bude aj schválený. Preto navrhujem text „...zabezpečiť 

prerokovanie a schválenie potrebných podkladov súvisiacich..." nahradiť textom „... 

predložiť na schválenie potrebné podklady súvisiace..." 

4.       V Článku II ods. 2 písm. c) piata odrážka je uvedené, že sa obec zaväzuje „.... 

zabezpečiť, aby sa jednotlivé domácnosti, resp. iné nehnuteľnosti pripojili na vybudovaný 

verejný vodovod a kanalizáciu po realizácii diela." Starosta obce predsa nemôže na seba 

prevziať záväzok, že zabezpečí pripojenie jednotlivých domácnosti. Preto navrhujem text 

„... zabezpečiť, aby sa jednotlivé domácnosti..." nahradiť textom „... vyvinúť maximálne 

úsilie, aby sa jednotlivé domácnosti...." 

5.       Upozorňujem na to, že v Článku II ods. 2 písm. c) šiesta odrážka je záväzok obce, 

ktorý bude mať dopad na rozpočet obce v podobe vyšších výdavkov pre obec. Ide 



o záväzok zabezpečiť po vybudovaní verejného vodovodu a kanalizácie ich stavebno-

technické napojenie na rodinné domy, resp. nehnuteľnosti. 

6.       V Článku II ods. 2 písm. c) siedma odrážka sa uvádza, že obec sa zaväzuje 

„zabezpečiť prevádzkovanie, správu a údržbu vybudovaných stavieb samostatne, 

združením obcí alebo inou na tento účel zriadenou právnickou osobou." Mám za to, že 

prevádzkovanie, správu a údržbu vzhľadom na prísnu legislatívu nie je schopná ani jedna 

obec zabezpečovať samostatne. So združovaním obcí na podobný účel nemajú obce 

dobré skúsenosti. Vzhľadom na veľkosť obcí je nereálne, aby obce zriaďovali na tento 

účel samostatnú právnickú osobu. Preto navrhujem, aby v rámci tejto odrážky na konci 

bol doplnený text „...príp. na základe zmluvy o správe uzatvorenej medzi obcou 

a právnickou organizáciou oprávnenou na podnikanie v tejto oblasti." Týmto mám na 

mysli predovšetkým Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 

7.       Tiež upozorňujem na to, že v Článku II ods. 2 písm. c) ôsma odrážka je uvedené, že 

obec sa zaväzuje financovať náklady na autorský dozor. Ak tieto náklady nebudú 

oprávneným výdavkom v rámci poskytnutých európskych zdrojov, bude ich musieť obec 

uhrádzať z vlastných zdrojov. 

8.       V Článku IV ods. 1 navrhujem doplniť písm. f) s textom „f) odstúpením od zmluvy 

zo strany obce, ak na výstavbu vodovodu a kanalizácie nebude obci poskytnutý 

nenávratný finančný príspevok vo výške 100 %." 

 Vítam iniciatívu PSK, ktorý sa zaväzuje rokovať s riadiacim orgánom o možnosti 

poskytnutia 100 %-ného financovania nákladov výstavby vodovodov a kanalizácií v obciach. 

Avšak vnímam to tak, že ak takého financovanie nebude riadiacim orgánom schválené, obce 

v okrese Snina nebudú schopné zabezpečiť zo svojich rozpočtov, ani úverovými 

prostriedkami, 5 %-né spolufinancovanie výstavby vodovodu a kanalizácie vo svojej 

obci. Preto by bolo vhodnejšie, aby celú realizáciu výstavby prevzal na seba PSK tak, 

ako to urobil v prípade spracovania projektovej dokumentácie. 

 

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. 174/2021 

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, 16. 12. 2021  

 

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 


