Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 29. 06. 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: všetci poslanci
Ostatní :podľa prezenčnej listiny
K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal a predniesol
návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.
Program rokovania:
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Problematika ZOS POLONINY n.o.
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
8. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 2
10. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu
11. Aktuálne otázky života v obci
12. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov

K bodu 1,2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Dávida Vaca a Mgr. Suchaniča
Vladimíra. Za zapisovateľku určil p. Helenu Kapraľovú.
K bodu 3:
Problematika ZOS POLONINY n.o.
Starosta oboznámil prítomných o že p. Ing. Seňko nám neplatil za nájom. Je podaná žaloba
na súde a sú určití záujemcovia, ktorý by prevádzkovali ZOS a platili prenájom. Potom dal
slovo poslancom a prítomným záujemcom.
Mgr. Suchanič – skoro celé volebné obdobie sme sa zapodievali ZOS, snažili sme sa o dobrú
spoluprácu, pozývali sme ho na zastupiteľstva, zo začiatku tvrdil, že nemá plný stav. Potom
raz prišiel so znížením nájmu, poskytli sme mu splátkový kalendár. Nakoľko končí volebné
obdobie, chceme skončiť s čistým štítom. Je tu záujem o prenájom priestorov. Navrhujem
zrušenie zmluvy o prenájme.
Vaco – určite by sme prijali nového nájomcu, ktorý by platil nájom
Bobenič – ma dlhy a neplatí aj mzdy zamestnancom. Chcel znížiť nájom. Poslanci boli
ochotní znížiť nájom, ale až po vyrovnaní všetkých nedoplatkov obci.
P. Fedáková – PATISO je neziskovou organizáciu, ja nemôžem prevziať dlhy. Dlhy by mu
zostali nakoľko on ma aj iné aktivity a budovu v neziskovej organizácii. Ja by som to mohla
začať prevádzkovať od 1. 9. 2018. On nechce platiť dlhy a ani ukončiť prevádzku. Dotácia

od štátu je na mzdy a prevádzku. VÚC podľa mojich informácií zruší licenciu na
prevádzkovanie ZOS, ale musí mať potvrdenie, že má dlhy a neplatí ľudí.
Koco – naša nezisková organizácia má tiež záujem o prevádzkovanie. Ja som schopný
zaplatiť nájom na 1 rok dopredu.
Starosta vyzval kontrolóra, aby sa k tomu vyjadril.
Kontrolór – ja chcem vedieť ako rozhodne súd a mňa zaujímajú pohľadávky.
Starosta – nesmie sa stať, aby nebolo postarané o klientov ZOS a navrhol prestávku.
Prestávka
Starosta – bolo by dobré, aby záujemcovia predložili určitú predstavu o tom ako si to
predstavujú prevádzkovanie ZOS. Záujemcovia predložia svoje návrhy do 13. 07. 2018.
K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Uznesenia z posledného zastupiteľstva boli splnené okrem uznesenia č. 8/2018, ktoré
ostáva v platnosti.

K bodu 5:
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce
Hlavný kontrolór obce predniesol obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko
k vypracovanému návrhu záverečného účtu obce.

K bodu 6
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
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 informačnej tabuli obce. Obec dosiahla za rok 2017 prebytkový bežný
rozpočet 8 093,43 € a schodkový kapitálový rozpočet vo výške 6422,48 €. Celkový rozpočet
obce medzi bežných a kapitálových rozpočtom je vo výške 1 670,95 €, po pripočítaní
rozdielu finančných operácii 9820,00 € je celkový prebytok rozpočtu v sume 11 490,95 €.
Prebytok rozpočtu v sume 11 490,95 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorí prídel do rezervného fondu
vo výške 11 490,95 EUR.
K bodu 7,8,:
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Správa o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2018
Tieto materiály boli doručené poslancom domov. Poslanci k daným dokumentom
nemali pripomienky.
K bodu 9:
Rozpočtové opatrenie č. 2
Tento dokument bol poslancom doručený. Je potrebné doplniť položky

Dotáciu pre nemocnicu v Snine na CT pristroj vo výške 320 € a príspevok na červený kríž vo
výške 150 €.
K bodu 10:
Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou schválenia počtu poslancov a určenie rozsahu
funkcie starostu, nakoľko sa blížia nové voľby.
K bodu 11:
Aktuálne otázky života v obci
Starosta informoval:
- Jednota COOP nám poskytne na výstavbu projektu „Grilovacie altánky a prístrešky“
- Predlžil som zvláštne evidenčné číslo „C“ na traktor a Ján Piteľ odovzdal traktor a nebude
naďalej prevádzkovať traktor pre obec. Požiadal som p. Fitčáka, aby aspoň ak bude potrebné,
pokosil ihrisko a ohŕňal v zime sneh.
K bodu 12:
Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
Starosta - je pokazená rozhlasová ústredňa, odviezol som ju do opravy
- červený kríž požiadal o príspevok
- Riaditeľ Sninskej nemocnice nám zaslal ďakovný list za to, že sme prispeli na CT pristroj.
Bolo by dobré, aby sme prispeli aj tento rok.
- je potrebné vysypať cestu ku Tilňakovým drobným kamením
Bc. Huňara – najlepšie by bolo zakúpiť závozový štrk, ktorý sa utlačí a potom je pevný.
Výsledky hlasovania: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za uznesenie č. 16 hlasovali 3 poslanci, nakoľko poslanci Anna Švábová a Bc. Kristián
Huňara, prišli na zastupiteľstvo až po hlasovaní za uznesenie č. 16.
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, 29. 06 2018

Overovatelia zápisnice: Dávid Vaco
Mgr.Vladimír Suchanič
Zapisovateľka: Helena Kapraľová

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

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

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 29. 06. 20178

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Uznesenie č. 16
Schváľuje:
zrušenie nájomnej zmluvy s POLONINY n.o. k 31. 07. 2018
Uznesenie č. 17
Berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stakčínskej
Roztoke
Ponecháva v platnosti uznesenie č. 8 zo 16. 03. 2018
Uznesenie č. 18
Berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
Uznesenie č. 19
Schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2017:
1. celoročné hospodárenie bez výhrad
2. prídel do rezervného fondu vo výške 11 490,95 €
Uznesenie č. 20
Berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o overení účtovej závierky za rok 2017
Uznesenie č. 21
Berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2017
Uznesenie č. 22
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 2
Uznesenie č. 23
Určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/190 Zb. o obecnom
zriadení v zmení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 -2022
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Stakčínska Roztoka: 5

Uznesenie č. 24
Určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/190 Zb.
o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018 -2022 rozsah výkonu funkciu starostu obce Stakčínska Roztoka takto: 1 (celý úväzok)
Uznesenie č. 25
Schvaľuje:
Dotáciu pre červený kríž v Snine vo výške 150 €
Uznesenie č. 26
Schvaľuje:
Zakúpiť závozový štrk a upraviť cestu ku Tilňakovým
Uznesenie č. 27
Schvaľuje:
Dotáciu pre nemocnicu v Snina na CT prístroj vo výške 320 €
Uznesenie č. 28
Schvaľuje:
Zakúpenie stolov a lavíc 5 - 6 sad vo výške 600,- €.
Uznesenie č. 29
Berie na vedomie:
Informácie starostu obce.

Stakčínskej Roztoke, 29.6. 2018

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

