Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 31. 01. 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: poslanci: Ján Fedin, Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Jozef Juško, Pavol Urban
Ostatní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal, predniesol
návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie ţiadosti VVS, a.s.
4. Ţiadosť o odkúpenie panelov - p. Bobenič
5. Menovanie členov hasičov DHZO Stakčínska Roztoka
6. Aktuálne otázky ţivota v obci
7. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
Starosta pristúpil k prejednávaniu jednotlivých bodov rokovania.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z ustanovujúcej schôdze určil p. poslanca Ing. Ján Husťák
a poslanca p. Ján Fedin Za zapisovateľku určil p. Helenu Kapraľovú.

K bodu 3:
Prejednanie žiadosti VVS, a.s.
Pán Lojan oboznámil prítomných, ţe do zmluvy o výkone správy majetku obce v prílohe č. 1
súpis infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Stakčínska Roztoka,
bol nedopatrením zapísaný aj majetok VVS nielen majetok obce. Majetok VVS nemal byť
v tomto súpise, preto by bolo dobre, aby OZ schválilo podpis nového dodatku podľa
skutočného stavu.
Starosta – podľa dostupnej dokumentácie k vodovodu sme financovali len časť vodovodu ,
kolaudačné rozhodnutie máme ako staviteľ len časť, ktorú sme financovali platili
a v účtovníctve odpisujeme len majetok, ktorý financovala obec a nie celý vodovod.
- k novému dodatku podľa čoho VVS určila dĺţky vetiev v novom dodatku? Mali by sme sa
riadiť oficiálne porealizačným zameraním celej vodnej stavby z 10/2015.
Lojan – dodá dokumentácia podľa čoho určili dĺţky vetiev vodovodu vo vlastníctve obce.
Huňara – potom sa budete robiť oprava na celom vodovode?
Lojan – mala by sa robiť
Fedin – čo je naše nech je naše
Ing. Husťák – bolo by dobre ešte raz skontrolovať stav skutočných dĺţok .
Kontrolór – ako je to v účtovníctve a ako sa odpisuje tak by to malo byt aj v zmluve.

K bodu 4:
Žiadosť o odkúpenie panelov - p. Bobenič
Starosta – oboznámil prítomných, ţe pán Bobenič poţiadal o predaj panelov.
Informoval, ţe uţ predtým bola ţiadosť pána Šamulku, ktorá nebola schválená, nakoľko
obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, ţe panely sa pouţijú pre obec.
Poslanec Urban navrhol, ak by panely obec nepouţila, aby sa odpredali draţbou.
K bodu 5:
Menovanie členov hasičov DHZO Stakčínska Roztoka
Je potrebne vymenovať veliteľa, technika a hasičov. Všetci musia mať základné
školenia. Školenia na veliteľa majú Ridoš Michal a Sedláček Dušan, pre ostatných sa urobia
školenia aţ, keď dostaneme dotáciu.
K bodu 6:
Aktuálne otázky života v obci
Starosta – bol som na súde , ktorý je vedený s n.o. POLONINY. Neuskutočnil sa, neprišiel
obhajca POLONÍN.
- Ponuka na vyhotovenie leteckých snímok obce v hodnote 159 €, asi 15 fotografií formát
A3.
Huňara – ak uţ raz boli vyhotovené letecké snímky, nové nepotrebujeme.
Starosta – V tomto roku bude 450. Výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Poţiadam o dotáciu z PSK, 20% spoluúčasť obce.
- bola nám schválená dotácia 5000 € na opravu miestnych komunikácii
- Poţiarnici dali poţiadavku na 300 € prispieť z rozpočtu obce – na guľáš, ceny
- auto FORD potrebuje výmenu spojky potrebujú asi 1000,- €. V rozpočte je schválených na
opravy 500 €. Musia opraviť auto do tejto sumy.
- poţiarnici boli preradení z B do C
- Pri jednaní so zástupcom SAD mi bolo prisľúbené, ţe autobusy budú chodiť aţ na horný
koniec. Povedal, ţe vodičom to dal príkazom.
- Úrad vlády vyhlásil výzvu na vybudovanie detských ihrísk.
K bodu 7:
Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
Urban – po obci behajú psi
Starosta – ak by sme chceli dať odchytiť psov, museli by sme za odchyt zaplatiť.
Výsledky hlasovania: Za: 5
Zdrţal sa: 0

Proti: 0

Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva p. starosta MVDr. Ján Stošek poďakoval
všetkým prítomným za účasť na rokovaní a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Stakčínskej Roztoke, 31. 01. 2019

.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

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

Zapisovateľka: Helena Kapraľová

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 31.01.2019
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Berie na vedomie:
Poţiadavku VVS a ţiada doplnenie informácie zástupcov VVS o spôsobe určenia dĺţok
v novom dodatku o správe majetku.
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Neschvaľuje:
predaj panelov p. Bobeničovi
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Schvaľuje: menovanie členov DHZO
Veliteľ: Dušan Sedláček,
Technik, strojník: Jaroslav Fitčák, Michal Ridoš,
Starší hasič: Dušan Hančák,
Hasiči: Timotej Sedláček, Lukáš Hančák, Lukáš Kozej, René Piteľ, Adam, Juško, Andrej
Piteľ, Miroslava Badidová, Nikola Šamulková, Adriána Huňarová, Lucia Petrišová
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Schvaľuje:
Uskutočnenie osláv 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stakčínska Roztoka
v mesiaci august.
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Schvaľuje:
Sumu 300,- € na súťaţ pre poţiarnikov
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Neschvaľuje:
Vyhotovenie leteckých snímok obce
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Berie na vedomie:
Informácie starostu obce
V Stakčínskej Roztoke, 30. 01. 2019
.................................
MVDr. Ján Stošek,
starosta obce

