Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 8. 01. 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Bc. Kristián Huňar
K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal a predniesol
návrh programu zasadnutia.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Havarijný stav kotolne - riešenie
4. Diskusia
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslanca Bobenič Michal a Mgr. Suchanič
Vladimír. Za zapisovateľku určil p. Helenu Kapraľovú.

K bodu 3:
Havarijný stav kotolne - riešenie
Starosta: oznámil poslancom, s havarijným stavom kotolne
K bodu 4:
Diskusia
Starosta: oboznámil, že obce majú komisiu na ochranu verejného poriadku bolo by dobré, aby
aj naša obec mala túto komisiu. Navrhol p. Bobeniča za predsedu a za členov Mgr. Suchaniča
a Vaca.
Kozej Jozef: hovoril o tom, prečo autobusy nechodia až na vyšný koniec, keď nesneží a sú
suché cesty. Je potrebné riešiť situáciu so SAD Humenné.
Starosta: Ja som už niekoľko krát riešil vzniknutú situácia. Bolo by dobré ak budem jednať so
SAD, aby aj niektorí občania išli na jednanie.
Poslanci sa dohodli, že jednania sa zúčastní p. Bobeníč.
Kozej Jozef: prisľúbil, že aj on pôjde
Piteľ Ján: je potrebné vymeniť na traktore pneumatiku.
Výsledky hlasovania: Za: 3
Proti: 0
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva p. starosta Ing. Juraj Pyteľ poďakoval
všetkým prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

V Stakčínskej Roztoke, 08. 01. 2016

Overovatelia zápisnice: Bobenič Michal
Mgr. Suchanič Vladimír
Zapisovateľka: Helena Kapraľová

.................................
Ing. Juraj Pyteľ
starosta obce

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

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 08. 01.2016

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Uznesenie č. 1
Schvaľuje:
urýchlenú realizáciu výmeny starého kotla za nový cena do 3 000,00 €, ktorá sa
zaplatí z rezervného fondu
Uznesenie č. 2
Schvaľuje:
Komisiu na ochranu verejného poriadku v zložení Bobenič Michal – predseda,
Mgr. Vladimír Suchanič a Dávid Vaco členovia.
Uznesenie č. 3
Poveruje:
Starostu, p. Bobeniča a Kozeja jednať s Ing. Šajtarom vedúcim dopravy v SAD
Humenné v mesiaci január ohľadom riešenia situácie autobusov
Uznesenie č. 4
Schvaľuje:
výmenu 1 ks pneumatiky a 2 ks duši na traktore.
Uznesenie č. 4
Berie na vedomie:
Informácie starostu obce.

V Stakčínskej Roztoke, 08. 01. 2016

.................................
Ing. Juraj Pyteľ
starosta obce

