
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka 

konaného dňa 15.06.2022 

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

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

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 s tým že sa doplnili body. 

určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre 

voľby do orgánov samosprávy . Poslanci program schválili.  

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022 

      4. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 

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

      6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

      7. Výročná správa za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3 

9. VZN č. 1-8/2022 

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

      12. Určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy .  

13. Aktuálne otázky života v obci 

14. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov 

 

1.  

K bodu 2: 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta  poslancov  Pavla Urbana a Jána Fedina. Za 

zapisovateľku určil  Helenu Kapraľovú. 

K bodu 3:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

Hlavná kontrolórka predniesla plán práce na II. Polrok 2022. Prítomní poslanci nemali 

pripomienky danému dokumentu a schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok. 2022. 

 

 

K bodu 4, 5,6: 

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

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 15 316,3 € (prebytok). Po 



zohľadnení finančných operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako 

prebytok v sume 37 680,30 €. 

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 28 088,00 a prostriedky na 

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 133,04 €.. 

Po vylúčení účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu je zdrojom pre 

tvorbu rezervného fondu suma 9 459,26 €. €  

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 2021, preto pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

K bodu 7: 

Výročná správa za rok 2021 

Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu 

pripomienky. 

K bodu 8: 

Rozpočtové opatrenie č.  3 

Starosta informoval o jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia. Poslanci 

k danému dokumentu nemali pripomienky. Poslanci  rozpočtové opatrenie č. 3  schválili. 

 

K bodu 9: 

 VZN č. 1-8/2022 

Tieto dokumenty bol poslancami prerokované. Poslanci nemali k dokumentom 

pripomienky všetky schválili, okrem VzN o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev, ktoré odporučili prepracovať a dať na prejednanie na nasledujúcom obecnom 

zastupiteľstve okrem. 

 

K bodu 10, 11:      

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

Určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy 

Starosta informoval poslancov, v tomto roku sú voľby do organov samosprávy, preto je 

potrebné určiť úväzok starostovi a počet poslancov. 

K bodu 10, 11:      

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

 

Starosta -  dal som vypracovať dohodu o urovnaní – točňa, cesta Blaško, Stošek 

Poslanci - súhlasili s podpisom dohody o urovnaní  

  

Starosta - bola nám schválená dotácia 1000, € na dní obce od poslancov PSK spojili by sme to 

so stretnutím rodín, ktoré robíme každý rok 

Poslanci - súhlasili 

 

Starosta - Obec je zaradená medzi obce pre sceľovanie pozemkov 

Poslanci – občania obce nechcú, aby sa v obci uskutočnilo sceľovanie pozemkov. Musí sa 

uskutočniť verejná schôdza  a občania sa majú vyjadriť k sceľovaniu pozemkov. 

 

Starosta – poisťovňa nám neuznala škodovú udalosť poškodenie schodov pri vstupe do 

kultúrneho domu 

Urban - ako sa pokračuje s priepustom pri Blaškovi 



Starosta - rúra stojí 400 okolo 350€, 300 okolo 230€ preto potrebujeme navýšiť rozpočet. 

Poslanci - najprv opravia schody a potom zakúpiť rúra 

 

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

prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

V Stakčínskej Roztoke, 15.06.2022                                               ................................. 

                                                                                                              MVDr. Ján Stošek 

                                     starosta obce 

 

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

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

 

  Zapisovateľka: Helrna Kapraľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva v Stakčínskej Roztoke 

zo dňa 15.06.2022 
 

Uznesenie č. 188/2022 

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 

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 189/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 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 

 

Uznesenie č. 190/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o overení účtovej závierky za rok 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 

Uznesenie č. 191/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke  

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Stakčínska Roztoka za rok 2021 

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

rok 2021 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu 

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

prostriedkov k 31.12.2021 takto:  

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice v sume 28 088,00 € použiť v roku 2022 

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na sčítanie obyvateľov 

v sume 133,04 € vrátiť v roku 2022 do štátneho rozpočtu 

- zostávajúcu čiastku v sume 9 459,26 € použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 



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. 192/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

berie na vedomie 

Výročnú správu za rok 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 

 

 

Uznesenie č. 193/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov o 1978 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 1978 € 

- zvýšenie kapitálových príjmov o 0,00 € 

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 7 000,00 

- zvýšenie príjmov finančných operácií o 7 000,00 € 

- zvýšenie výdavkov finančných operácií 0,00 € 

Rozpočet po zmene bude: 

BEŽNÝ ROZPOČET  

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

103 245  €    103 245 €  +67 € 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

0   €     61 978 €  -61 978 € 

FINANČNÉ OPERACIE 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

67 635 €   5 724 €  +61 911 € 

CELKOVÝ ROZPOČET 

Príjmy   Výdavky  Prebytok/schodok 

170 947 €  170 947 €  0  € 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 



 

Uznesenie č. 194/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 1/2022 o organizovaní miestneho 

referenda 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 195/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 2/2022 o používaní 

pyrotechnických výrobkov na území obce Stakčínska Roztoka 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 196/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 3/2022 o verejnom poriadku 

a pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Stakčínska 

Roztoka 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 197/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 4/2022 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Stakčínska Roztoka 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 



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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 198/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

neschvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 5/2022  o určení ulíc a iných 

verejných priestranstiev 

 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 199/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 6/2022 o držaní psov na území 

obce Stakčínska Roztoka 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 200/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 7/2022 o zákaze predaja a 

používanie alkoholických nápojov na vymedzených verejných priestranstvách obce 

Stakčínska Roztoka 

 

  

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania:0 

 

Uznesenie č. 201/2022 



 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčínska Roztoka č. 8/2022 o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane  

 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania:0 

 

 

Uznesenie č. 202/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

určuje 

v súlade 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu 

obce Stakčínska Roztoka na celý úväzok. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 203/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

 

určuje 

na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stakčínska Roztoka: 5 

poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

Počet členov zastupiteľstva: 5 

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

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:  0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 204/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke 

schvaľuje 

 

Dohodu o urovnaní medzi vlastníkmi novovytvorenej parcely č. 213/1– zastavaná plocha 

o výmere 431 m2 a č. 213/2 – zastavaná plocha o výmere 823 m2 špecifikované 

geometrickým plánom vytvoreným Petrom Dubjakom č. plánu 34823123-33/2022  zo dňa 

1.6.2022 overeným pod G1-156/2022, ktorá je prílohou uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 205/2022 

 

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, 15. 06. 2022  

 

 

 

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

 MVDr. Ján Stošek 

                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dohoda o urovnaní 

uzatvorená podľa § 585 nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi účastníkmi : 

 

 

Účastníci :  

 

1/ Irena Bilecová rod. Sentivanová, nar. 14.12.1948, r.č. : 486214/181 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 11 

2/ Milan Urban rod. Urban, nar. 22.3.1947, r.č. : 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 88  

3/ Pavel Urban rod. Urban, nar. 22.7.1958, r.č. : 580722/6601 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 114 

4/ Zdenek Blaško rod. Blaško, nar. 3.3.1966, r.č. : 660303/6583 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 126 

5/ Jozef Blaško rod. Blaško, nar. 5.2.1992, r.č. : 920205/8910 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 113  

6/ Daniela Stošeková rod. Huňarová, nar. 22.8.1964, r.č.: 645822/6357 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 127 

7/ Mária Sopková rod. Urbanová, nar. 1.1.1959, r.č. : 595101/6478 

    trvale bytom Strojárska 1831/92, 069 01 Snina 

8/ Anna Pavliková rod. Urbanová, nar. 14.11.1962, r.č. : 626114/6738 

    trvale bytom Mierova 2069/46, 069 01 Snina  

9/ František Urban rod. Urban, nar. 28.3.1965, r.č. : 650328/6680 

    trvale bytom 067 61 Stakčínska Roztoka č. 48  

10/ Valéria Hrivňáková rod. Urbanová, nar. 31.10.1974, r.č. : 746031/8646 

       trvale bytom Pugačevova 2276/14, 069 01 Snina 

11/ Peter Cogan rod. Cogan, nar. 11.7.1982, r.č. :820711/8678 

      trvale bytom 067 67 Uličské Krivé č. 40 

12/ Vlasta Kosťunová rod. Huňarová, nar. 5.5.1959, r.č. :595505/6272 

       trvale bytom Starinská 2252/110, 066 01 Humenné 

13/ Alena Urbanová rod. Urbanová, nar. 13.2.1966, r.č. : 665213/6920 

      trvale bytom Budovateľská 1433/4, 069 01 Snina 

  

  

a 

 

Obec Stakčínska Roztoka  

Stakčínska Roztoka č. 21, 067 61 Stakčínska Roztoka   

IČO: 00323586 

Štatutárny orgán :   MVDr. Ján Stošek– starosta obce 

  
 

uzatvárajú túto dohodu o urovnaní podľa ustanovenia § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka za 

podmienok  a s obsahom ďalej uvedeným nasledovne : 

 

I. 

Účelom tejto dohody je urovnanie sporných práv účastníkov súvisiacich 

s vlastníckymi právami k  nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a to 

k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde o výmere 431 m2 a k časti nehnuteľnosti zapísanej na 



LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka a to k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 

m2, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované geometrickým plánom vyhotoveným Petrom 

Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo 

dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná 

plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – zastavaná plocha o výmere 823 m2 a ktoré parcely sú 

v podielovom spoluvlastníctve, okrem iných aj podielových spoluvlastníkov v 1. až 6. rade. 

Predmetné parcely sú v dlhodobej oprávnenej držbe Obce Stakčínska Roztoka, 

v zmysle ustanovenia § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka, nakoľko sa na týchto parcelách 

nachádza teleso miestnej komunikácie užívanej obyvateľmi obce. 

 

Z uvedeného dôvodu uzatvárajú horeuvedení účastníci túto zmluvu. 

 

 

 

II. 

Podpísaním tejto dohody zo strany jej účastníkov sa všetky sporné práva a povinnosti ku dňu 

uzavretia tejto dohody urovnajú nasledovne : 
1. Účastník v 1.rade Irena Bilecová výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 1/48 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

1/48 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

2. Účastník v 2 .rade Milan Urban výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jeho podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 1/8 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 

318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, 

ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované geometrickým plánom vyhotoveným Petrom 

Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 

zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 ako novovytvorená parcela č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

3. Účastník v 3.rade Pavel Urban výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jeho podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 4/16 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

4/16 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

4. Účastník v 4.rade Zdenek Blaško výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/1400 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

1/8 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 



geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

5. Účastník v 5.rade Jozef Blaško výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 1/8 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

1/8 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

6. Účastník v 6.rade Daniela Stošeková výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 1/8 k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde 

o výmere 2880 m2, zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti 

sú špecifikované geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, 

Ševčenkova 634/20, 067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 

overeným pod G1-156/2022 ako novovytvorená parcela č. 213/2 – zastavaná plocha 

o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

7. Účastník v 7.rade Mária Sopková výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/1400 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

6/1400 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

8. Účastník v 8.rade Anna Pavliková výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/1400 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

6/1400 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

9. Účastník v 9.rade František Urban  výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jeho podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/1400 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

6/1400 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 



ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

10. Účastník v 10.rade Valéria Hrivňaková výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec 

Stakčínska Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám 

špecifikovaným v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/1400 k parcele EKN č. 

318/1 – ornej pôde o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  

a podielu o veľkosti 6/1400 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde 

o výmere 2880 m2, zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti 

sú špecifikované geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, 

Ševčenkova 634/20, 067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 

overeným pod G1-156/2022 ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha 

o výmere 431 m2 a č. 213/2 – zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska 

Roztoka týmto súhlasí. 

11. Účastník v 11.rade Peter Cogan výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jeho podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 9/280 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

9/280 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

12. Účastník v 12.rade Vlasta Kosťunová výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 1/12 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

1/12 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

13. Účastník v 13.rade Alena Urbanová výslovne súhlasí s tým, že účastník Obec Stakčínska 

Roztoka  sa stáva vlastníkom jej podielov k novovytvoreným parcelám špecifikovaným 

v čl. I. tejto dohody, teda podielu o veľkosti 6/280 k parcele EKN č. 318/1 – ornej pôde 

o výmere 431 m2 zapísanej na LV č. 598 k.ú. Stakčínska Roztoka  a podielu o veľkosti 

6/280 k časti nehnuteľnosti k parcele EKN č. 318/2 – ornej pôde o výmere 2880 m2, 

zapísanej na LV č. 487 k.ú. Stakčínska Roztoka, ktoré nehnuteľnosti sú špecifikované 

geometrickým plánom vyhotoveným Petrom Dubjakom – geodetom, Ševčenkova 634/20, 

067 61 Stakčín, č. plánu : 34823123-33/2022 zo dňa 1.6.2022 overeným pod G1-156/2022 

ako novovytvorené parcely č. 213/1 – zastavaná plocha o výmere 431 m2 a č. 213/2 – 

zastavaná plocha o výmere 823 m2, s čím Obec Stakčínska Roztoka týmto súhlasí. 

IV. 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody považujú všetky svoje sporné 

práva a povinnosti  k parcelám špecifikovaným v čl. I. tejto zmluvy za vysporiadané v celom 

rozsahu. 

 

V. 



 1. Táto dohoda sa vyhotovuje 3 rovnopisoch, z ktorých jeden  rovnopis obdrží 

účastník Obec Stakčínska Roztoka a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad v Snine, 

odbor katastrálny za účelom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Správny 

poplatok spojený so zápisom tejto dohody do katastra nehnuteľností ako aj poplatok za 

vyhotovenie tejto zmluvy  uhradí v celom rozsahu účastník Obec Stakčínska Roztoka.  

 2. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú s obsahom dohody oboznámení, zmluvu 

uzatvorili bez nátlaku, v dobrej vôli, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

 

V ......................... dňa ........................................ 

 

 

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

 Irena Bilecová 

 

  

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

 Milan Urban 

 

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

 Pavel Urban 

  

 

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

 Zdenek Blaško 

 

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

                Jozef Blaško  

 

 

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

              Daniela Stošeková 

 

 

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

                     Mária Sopková 

 

 

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

                     Anna Pavliková 

 

 

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

         František Urban 

 

 

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

           Valéria Hrivňáková 

 

 

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

  Peter Cogan 

 



 

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

                        Vlasta Kosťunová 

 

 

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

                         Alena Urbanová 

 

 

 

 

Obec Stakčínska Roztoka  

Stakčínska Roztoka č. 21, 067 61 Stakčínska Roztoka   

IČO: 00323586 

Štatutárny orgán :   MVDr. Ján Stošek– starosta obce   

 

 

 

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

MVDr. Ján Stošek– starosta obce 

 

 

 

 

 


