Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 21. 08. 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Bobenič Michal, Bc. Huňara Kritián
K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal a predniesol
návrh programu zasadnutia a žiadal doplniť bod 5 žiadosť Jana Stošeka. Poslanci program
schválili aj s doplneným bodom.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Podpísanie novej nájomnej zmluvy pre prevádzkovanie ZOS
4. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
5. Ján Stošek prístupová cesta
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslanca Dávida Vaca a Mgr. Suchanič
Vladimír. Za zapisovateľku určil p. Helenu Kapraľovú.

K bodu 3:
Podpísanie novej nájomnej zmluvy pre prevádzkovanie ZOS
Starosta oboznámil, že nájomná zmluva s POLONINANY n.o. bola ukončená zmluva
o nájme k 31. 07.2018.
K bodu 4:
Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
Starosta oboznámil prítomných, že je potrebné schváliť volebný obvod pre voľby poslancov
obecných zastupiteľstiev. Pri každých voľbách sme určili jeden volebný obvod, preto aj teraz
navrhujem jeden volebný obvod.
K bodu 5:
Ján Stošek prístupová cesta
Starosta informoval poslancov, že p. Ján Stošek požiadal o obnovenie súhlasu s prechodom
po pozemku obce k svojej nehnuteľnosti.
Po predložení návrhu na uznesenia starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesení:
Výsledky hlasovania: Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 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, 21. 08. 2018

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

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

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

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 21.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Uznesenie č. 32
Schvaľuje:
podpísanie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v neskoršom zmení s Provital, n.o.
Uznesenie č. 33
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 1 volebný obvod pre
voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré sa budú vykonať dňa 10. novembra 2018.
Uznesenie č. 34
Súhlasí:
s prechodom vlastníka Jána Stošeka a jeho manželky, trvalé bytom Stakčínska Roztoka č. 127
cez pozemok parcelné číslo KN 538/1 k. ú. Stakčínska, ktorý je vo vlastníctve Obce
Stakčínska Roztoka

V Stakčínskej Roztoke, 21. 08. 2018
.................................
Ing. Juraj Pyteľ
starosta obce

