
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 03. 05. 2022 

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

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban,   

Neprítomný: Ján Fedin, 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: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 11/2021 – 

04/2022 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

5. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2022 

6. Aktuálne otázky života v obci 

7. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov Ing. Pavla Urbana a Jozefa Juška. 

Za zapisovateľa určil  Helenu Kapraľovú. 

 

K bodu 3 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 11/2021 - 04/2022 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za obdobie 11/2021 - 

04/2022. Prítomní poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

K bodu 4  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2022 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Prítomní 

poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

 K bodu 5  

Plnenie rozpočtu za rok 1.štvrťrok 2022 

           Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky.  

   

K bodu 6 -7       

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

Starosta  -  v požiarnej zbojníci nebola plánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia. Bolo by 

dobre vymeniť elektrické káble a navýšiť rozpočet z rezervného fondu o 1 000 €. 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie. 

 

Starosta - odvodnenie Blaško č. d. 113 – dal som urobiť rozpočet. Stalo by to necelých 1500 € 

- šachta, rúra, výpust 

Poslanci -  je to drahé. zakúpiť rúru a nech si to urobí svojpomocne, tak ako pri č. d. 81  



 

Starosta – na územný plán nám schválili dotáciu vo výške 3240 € 

 

Starosta – požiadal som o dotáciu zo Prešovského samosprávneho kraja na dni obce. Bolo by 

dobre spraviť spolu so stretnutím rodín niekedy v júli. 

Poslanci súhlasili 

 

Starosta - pán Legdan sa sťažuje, že je potrebné  opraviť plot pri bývalej základnej škole. Plot 

bol poškodený, on ho nahradil plechmi, ktoré si chce zobrať.          

Poslanci - nech ho vymení Provital, ak nie, nech sa zakúpi pletivo
 
 

 

Starosta – pán Piteľ Ján sa pýtal, či nebudeme predávať mulčovač   

Poslanci – nie nebude sa predávať. 

 

Starosta – dokončenie domu smútku vychádza na 55 000 €. Obec momentálne nemá dostatok 

finančných prostriedkov, aby ho mohla dokončiť. Ak by sme navýšili rozpočet o 7000 €, 

mohli by sme urobiť elektriku, vodu, odpad,  vchodové dvere, omietky, strop, poter... 

Poslanci - súhlasili 

 

Starosta – po tejto zime sa nám rozpadli schody pred vchodom do KD, je potrebné ich 

opraviť. Nahlásil som poistnú udalosť, majú sa prísť na obhliadku.  

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

V Stakčínskej Roztoke, 03.05.2022                                     

 

 

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

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

 

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

                                          Juško Jozef   .........................         

 

  Zapisovateľka: Helena Kapraľová



Uznesenia zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

zo dňa 03. 05. 2022 
 

Uznesenie č. 182/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 11/2021 – 01/2022. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.183/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 184/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2022. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 

Uznesenie č. 185/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zakúpenie rúr na opravu miestnej komunikácie pri čísle domu 113, s tým že p. Blaško si ich 

na vlastné náklady osadí.  

  

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 



Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 186/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 201 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 201 € 

- zvýšenie kapitálových príjmov o 0,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 000,00 

- zvýšenie príjmov finančných operácií o 1 000,00 € 

- zvýšenie výdavkov finančných operácií 0,00 € 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

101 334  €    101 267 €  +67 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0   €     54 978 €  -54 978 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

60 635 €   5 724 €  +54 911 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

161 969 €  161 969 €  0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 187/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

Prítomní:  Viliam Huňara, Jozef Juško, Pavel Urban 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 Stakčínskej Roztoke, 03. 05. 2022  

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 


