Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 30. 08. 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Ján Fedin
Neprítomný: Pavel Urban, Jozef Juško
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 overovateľa
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK
4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
5. Schválenie dodatku č. 2 k zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu
v obci Stakčínska Roztoka
6. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu
7. Aktuálne otázky života v obci
8. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
K bodu 1,2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Jána Fedina a Viliama Huňaru. Za
zapisovateľa určil Ing. Jána Husťáka.
K bodu 3:
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK
Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti.

K bodu 4:
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu
pripomienky.
K bodu 5:
Schválenie dodatku č. 2 k zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu
v obci Stakčínska Roztoka
Starosta: VVS a.s. nám doručila dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku verejného
vodovodu v obci Stakčínska Roztoka. Tento dodatok má meniť Prílohu č. 1 a Prílohu č.2

pôvodnej zmluvy kde sa omylom (podľa vyjadrenia zástupcov VVS) uviedla celková dĺžka
vodovodu, čiže majetok VVS a Obce Stakčínka Roztoka spolu. Teraz to chcú opraviť podľa
porealizačného, ktorého grafickú časť nám aj poskytli, kde sú farebne rozlíšené časti
vodovodu, ktorý je majetkom VVS a obce. Týmto dodatkom sa mení aj príloha č.2
Charakteristika infraštrukturálneho majetku, v ktorej sa uvedú tie isté hodnoty aké máme
v účtovníctve a rovnaká akú ste schválili na zastupiteľstve 2.8.2019 ako dodatok č.3 ku
Zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu v obci Stakčínska Roztoka, ktorý bol
potrebný pre vypracovanie plánu obnovy. Týmto dodatkom sa upresní dĺžka a jednotlivé časti
verejného vodovodu, ktoré sú majetkom obce. Dĺžka je uvedená podľa porealizačného
zamerania.
Poslanci – schválením dodatku obec nič nestratí. Je nereálne, aby obec spravovala verejný
vodovod.
K bodu 6:
Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu
Návrh plánu obnovy vypracovaný VVS a.s. bol poslancom doručený.
Starosta – naša obec má nový vodovod, a preto nie je plánovaná obnova vodovodu
v najbližších piatich rokoch.
K bodu 7:
Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
Starosta – blíži sa vykurovacia sezóna bolo by dobre vyriešiť problém s kotlom v bývalej
škole. Provital n.o. nechce používať kotol na štiepku radšej by prešli na kotol na tuhé palivo drevo. Zariadenie kotolne nie je naším majetkom po konzultácii s právnikom by bolo dobre
vyzvať majiteľa nech si ho vezme keďže žalujú obec za bezdôvodne obohatenie a nám
v prípade prehry súdneho sporu hrozí, že budeme musieť zaplatiť nájom za obdobie odkedy
toto zariadenie používame. Aj keby sme súdny spor vyhrali, budeme musieť zariadenie
kotolne odkúpiť, prenajať alebo zakúpiť nové.
Provital n.o. Jaroslav Koco – žiadali sme obec o výmenu kotla za menší na drevo, lebo kotol
na štiepku je poruchový a prevádzka je finančne náročná. Stačil by nám menší kotol
s výkonom 50 KW na drevo.
Poslanci – nový kotol ušetrí obci podstatné množstvo finančných prostriedkov, keďže si
budeme kúriť sami svojím kotlom v KD a Provital n.o. tiež svojím kotlom. Treba vyzvať
vlastníka, nech si zoberie svoje zariadenie a my si zakúpime nové.
Starosta – na obecný úrad bola doručená žiadosť od nájomcu Provital n.o. o stavebné úpravy
ako montáž madla na prístupových schodoch do budovy a osadením dlažby na zadnom
schodisku, zateplenie vnútorných častí stien v chodbách z dôvodu úniku tepla
s vystierkovaním a následnou povrchovou úpravou (omietka).
Poslanci – je rozumné upraviť schody a podobne už len kvôli bezpečnosti. Poslanci
jednoznačne súhlasili s úpravami za predpokladu, že Provital n.o. spraví úpravy na vlastné
náklady a v budúcnosti nebude žiadať žiadnu finančnú náhradu za vykonané stavebné úpravy.
Starosta – na obecný úrad bola doručená žiadosť Provital n.o. o odkúpenie 6 stoličiek
a jedného stola.
Poslanci – súhlasia s odpredajom požadovaných vecí, keďže ich obec nevyužíva a určuje
cenu za stôl 20 € a za stoličku 5 € za kus.
Starosta – mládež ma prenajatú miestnosť bývalý diskont ktorú využíva na stretnutia zmluva
je spravená na Adama Juška, ktorý by chcel od nej odstúpiť nakoľko odchádza do školy.

Mládež chce naďalej využívať dané priestory, tak ma požiadali o podpis novej zmluvy ale už
s Lukášom Kozejom, ktorý by to mal na starosti.
Poslanci – súhlasili s ukončením zmluvy o prenájme a schválili podpis zmluvy o výpožičke
s Lukášom Kozejom pre mládež obce Stakčínska Roztoka.
K bodu 7:
Ján Fedin – na ihrisku by bolo dobre spraviť nejaké jednoduché lavičky stôl a spraviť
osvetlenie.
Starosta – osvetlenie tam je len nefunguje to sa dá opraviť a ohľadom lavičiek a stola treba na
to naplánovať financie v rozpočte.
Poslanci – keby nám urbár dal drevo dalo by sa to spraviť svojpomocne, ale keďže urbár nie
je funkčný, tak to bude asi nemožne.
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, 30. 08 2019

Overovatelia zápisnice: Viliam Huňara
Ján Fedin
Zapisovateľ: Ing Ján Husťák

.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce
.........................
.........................

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 30. 08. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
Uznesenie č. 49
Berie na vedomie:
Správu výsledkoch kontrolnej činnosti HK.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Ján Fedin
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 50
Schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Stakčínska Roztoka na roky 2019 -2029
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Ján Fedin
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 51
a) Prerokovalo
Predložený návrh dodatku č. 2 k zmluve č. 1616/27/2006/Závod HN o výkone správy majetku
obce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
- bez pripomienok
b) Schvaľuje:
1. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu
v obci Stakčínska Roztoka 1616/27/2006/Závod HN
DODATOK č. 2
k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1616/27/2006/Závod HN
uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami
I.
Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

/správca/

2.

Komenského 50, 042 48 Košice
Za závod Humenné
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel : Sa, vložka č.: 1243/V
IČ DPH SK 2020063518
IČO : 36 570 460
DIČ : 2020063518
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice
č. účtu: 25500183/7500
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183
zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. - predsedom predstavenstva
Ing. Róbert Hézsely- členom predstavenstva

a
Vlastník:

Obec: Stakčínska Roztoka
zastúpená: MVDr. Ján Stošek
adresa: Stakčínska Roztoka 21
IČO: 00323586
Bankové spojenie: Prima Banka, Snina
Číslo účtu: 8902520001/5600
IBAN: SK28 5600 0000 0089 0252 0001
uzatvárajú Dodatok č. 2 k zmluve č. 1616/27/2006/Závod HN
(ďalej len Dodatok ) za nasledovných podmienok:
II.
Predmet dodatku
1.

Predmetom Dodatku je spresnenie zoznamu infraštrukturálneho majetku uvádzaného
v prílohe č.1 zmluvy č. 1616/27/2006/Závod HN /zo dňa 31.01.2007/.

Strany Dodatku sa dohodli na upresnení Prílohy č. 1 - Zoznam infraštrukturálneho
majetku a na upresnení prílohy č. 2 Charakteristika infraštrukturálneho majetku.
Pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy o výkone správy majetku obce č. 1616/27/2006/Závod HN
– Zoznam infraštrukturálneho majetku obce sa v plnom rozsahu ruší a zároveň sa
nahrádza nasledujúcim znením /nová príloha č. 1/, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou
pôvodnej zmluvy.
Spresnenie dĺžok bolo vykonané na základe porealizačného zamerania doloženého ku
kolaudačnému rozhodnutiu stavby a následne spresnené údaje boli zaznamenané v programe
LIDS EDIT.
Pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy o výkone správy majetku obce č. 1616/27/2006/Závod HN
– Charakteristika infraštrukturálneho majetku obce sa v plnom rozsahu ruší a zároveň sa
nahrádza nasledujúcim znením /nová príloha č. 2/, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou
pôvodnej zmluvy.
2.

III.
Príloha č. 3 – Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva sa dopĺňa o prílohu č. 3a/,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy.
IV.

Zostávajúce články a ustanovenia zmluvy č 1616/27/2006/Závod HN zostávajú platné
a nezmenené.
V.
Dodatok bol zástupcami zmluvných strán prečítaný a na znak súhlasu bez nátlaku
druhej strany s celým jej obsahom vlastnoručne podpísaný. Dodatok je vyhotovený v 4
vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ dostane 2 vyhotovenia.
Košice, dňa ....................

Za vlastníka :

Za prevádzkovateľa :

.....................................................
Obec Stakčínska Roztoka
zastúpená starostom obce
Ján Stošek

.......................................................
Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva

........................................................
Ing. Róbert Hézsely
člen predstavenstva
Príloha č. 1
Zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Stakčínska
Roztoka
Vodovod
Materiál
Výtlačný vodovodný rad
PVC
SO 01 zásobovacie vodovodné potrubie
vetva A
PVC
vetva A1
PVC
vetva B
PVC
vetva B1
PVC
vetva C
PVC
vetva D
PVC
vetva E
PVC
vetva F
PVC
vetva G
PVC
vetva H
PVC
vetva I
PVC

DN
110

Dĺžka
2113,28 m

110
110
90
90
110
90
90
90
90
90
90

413,5 m
488,33 m
32,94 m
135,31m
62,14m
21,2 m
100,68 m
69 m
148,11 m
15,19 m
124,32 m

Celkom:

3724,00 m

Čerpacia stanica č. 2
SO – 05 – Elektročasť – NN prípojka k ČS č. 2 a vodojemu
Počet prípojok /ku dňu 31.12.2018/:

70ks /prípojky nepreberáme do našej správy/.

V ............................... dňa......................
Za vlastníka :

V................................ dňa.....................
Za prevádzkovateľa :

.....................................................
Obec Stakčínska Roztoka
zastúpená starostom obce
Ján Stošek

.......................................................
Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva

.................................................
Ing. Róbert Hézsely
člen predstavenstva
Príloha č. 2
Charakteristika infraštrukturálneho majetku verejného vodovodu
NÁZOV
MAJETKU:
Obstarávacia
cena:

prívodné zásobné
potrubie potrubie

rozvodná
sieť
ČS

PČS

vodojem iné

celkom
376568,55€

Oprávky:

170923,57€

Zostatková cena:
Výška
poskytnutej
dotácie a jej
zdroj:
Rok
nadobudnutia
majetku
Mesiac, rok
začatia/ukončenia
realizácie stavby
Mesiac, rok
kolaudácie
stavby
Poruchovosť
(počet porúch za
časovú jednotku)
na
prevádzkovanom
VV
Stav využitia
kapacity

205644,98€

368436,04

31.01.2007
101997
12/2005
12/2006

Pp 0
1
1

Súlad s platnou
právnou úpravou
a s požiadavkami
určenými
v povoleniach na
vodné stavby

1

V
Za vlastníka :

dňa......................

V ................................dňa.....................
Za prevádzkovateľa :

.....................................................
Obec Stakčínska Roztoka
zastúpená starostom obce
Ján Štosek

.......................................................
Ing. Stanislav HREHA, PhD.
predseda predstavenstva
........................................................
Ing. Róbert Hézsely
člen predstavenstva

Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ing. Ján Husťák, Ján Fedin
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 52
a)

prerokovalo
predložený návrh plánu obnovy na verejný vodovod v obci Stakčínska Roztoka
- bez pripomienok

b)

schvaľuje
1. predmetný plán obnovy na verejný vodovod obce Stakčínska Roztoka, predložený
VVS a.s. závodom Humenné
Plán obnovy
A. Súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy verejných
vodovodov od 1. januára 2020 do 31. decembra 2024

Názov vlastníka verejného vodovodu1)
IČO:
Sídlo:
Adresa:
Ulica
Mesto
PSČ
Kontaktné údaje:
Telefón, gsm
Fax
E-mail
Štatutárny orgán:2)
Štatutárny zástupca:3)

OBEC STAKČÍNSKA ROZTOKA
323586
Stakčínska Roztoka 21
Stakčínska Roztoka
067 61
0918463441
Obec Stakčínska Roztoka
MVDr. Ján Stošek – starosta obce

Obnova verejných vodovodov
Rok 2020
ZO Stakčínska Roztoka
Obecný vodovod Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka
Rok 2021
ZO Stakčínska Roztoka
Obecný vodovod Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka
Rok 2022
ZO Stakčínska Roztoka
Obecný vodovod Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka
Rok 2023
ZO Stakčínska Roztoka
Obecný vodovod Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka
Rok 2024
ZO Stakčínska Roztoka
Obecný vodovod Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka
Za vlastníka verejného vodovodu za obdobie 2020 – 2024
spolu

Merateľné ukazovatele projektu4)
0.00 km

Cena, tis. €

0.00 km
0.00 km

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 km

0.00

0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km

V zmysle Vyhlášky 262/2010Z.z., na základe posúdenia jednot. kritérii posúdenia stavu
verejného vodovodu, nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia na vyššie uvedené obdobie
v rámci obnovy.
Poznámka:
1

) Vlastníkom verejného vodovodu sa rozumie vodárenská spoločnosť, obec alebo iná právnická osoba.
Názov štatutárneho orgánu.
Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu.
) Projektom sa rozumie zámer alebo návrh pre konkrétny objekt alebo zariadenie verejného vodovodu.
5
) Merateľným ukazovateľom projektu sa rozumie napríklad dĺžka potrubia v km, názov a počet objektov a zariadení zaradených do plánu obnovy.
2
)
3
)
4

Plán obnovy verejných vodovodov bol schválený................................................................................
Dátum:

----------------------odtlačok pečiatky
štatutárneho orgánu

------------------------meno, priezvisko a podpis
štatutárneho orgánu

Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 53
Schvaľuje:
Vrátenie zariadenia kotolne firme Bondy s.r.o., ktoré je v jej vlastníctve.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 54
Schvaľuje:
Nákup zariadenia kotolne v budove s.č. 23 ZOS (kotol, rozvody, čerpadlo, bojler)
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 55
Schvaľuje:
Stavebné úpravy na budove ZOS č. 23 Provital n.o.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 56
Schvaľuje:
Odpredaj 6 ks stoličiek za cenu 5 € za kus, stôl 20 € za kus.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 57
Schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke miestnosti KVC s. č. 21 šatňa umelci pre potreby
mládeže obce.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Stakčínskej Roztoke, 30.8. 2019

.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce

