Zápisnica
zo mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 05. 02. 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Neprítomný: Pavel Urban
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 za obdobie 12/2019 - 01/2020
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
5. Plnenie rozpočtu za rok 2019
6. Prerokovanie možnosti vstupu do Rady rusínskych regiónov Slovenska
7. Rozpočtové opatrenie č. 1
8. Aktuálne otázky života v obci
9. Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
K bodu 1, 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Ing. Jána Husťáka a Jána Fedina.
Za zapisovateľa určil Helenu Kapraľovú.
K bodu 3, 4:
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie 12/2019 - 1/2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Správy predniesla hlavná kontrolórka obce.
K bodu 5:
Plnenie rozpočtu za rok 2019
Tento dokument bol poslancami prerokovaný. Poslanci nemali k dokumentu
pripomienky.
K bodu 6:
Prerokovanie možnosti vstupu do Rady rusínskych regiónov Slovenska
Starosta informoval poslancov o možnosti vstúpiť do rady rusínskych regiónov
Slovenska. Stanovy a prihlášku ste dostali. Členský príspevok je dobrovoľný. Rada RURS
vznikla preto, aby najpočetnejšie zastúpené rusínske regióny mohli hovoriť samé za seba,
prostredníctvom svojich zástupcov a riešiť tie najdôležitejšie otázky rozvoja bez
sprostredkovateľov z centier veľkomiest.

K bodu 7:
Rozpočtové opatrenie č. 1
Daný dokument bol doručený poslancom a neboli pripomienky .

K bodu 8, 9:
Aktuálne otázky života v obci
Rôzne, diskusia a návrhy poslancov
Zástupca Provital – slabo hrejú radiátory na posledných izbách, treba to riešiť.
Starosta – pred týždňom praskol spoj na vývode z kotla pravdepodobne prehriali kotol.
Porucha bola odstránená a teraz dodávateľ kotla vymení rúrky za kovové. Problém sú aj staré
termoregulačné hlavice, ktoré sa zasekávajú.
Poslanci - kotol nech rieši dodávateľ, kotol je v záruke.
Starosta informoval, že Firma Bondy bola na obhliadku kotla na drevnú štiepku. Doposiaľ sa
neozvali.
Huňara - a neboli tam nejaké termíny na prevzatie?
Starosta - vo výzve sa uviedlo čím skôr. Nedali sme konkrétny termín.
Starosta - dal som urobiť znalecký posudok na auto a auto sa predalo za 1200 €.
Starosta - schválili nám 15 000 € z rezervy úradu vlády na dom smútku. Musím doložiť
potvrdenia, stavebné povolenie, ktoré nám končí a je potrebné urobiť projekt, keďže pôvodný
je veľmi finančne náročný.
Poslanci – dať urobiť nový projekt na Dom smútku v menšom rozsahu.
Fitčák – DHZ v tomto roku oslávi 70. výročie vzniku, bolo by dobré urobiť oslavy.
Starosta - môžeme urobiť súťaž o pohár starostu obce, o tom sa dohodneme na ďalšom
zastupiteľstve. Je otázne či chcete robiť súťaž ZHSL. Bolo by dobré urobiť len jednu akciu
pre hasičov.
- je najvyšší čas plánovať kultúrne akcie ak chceme nejaké robiť
Poslanci – stačí len jedna hasičská akcia, nech sa dohodnú hasiči.
Fitčák – dohodnem sa s našimi hasičmi, či bude súťaž ZHSL, alebo súťaž pri príležitosti
výročia.
– čo sa bude robiť s požiarnou zbrojnicou, budova je v strašnom stave.
Starosta – projekt je na prístavbu k požiarnej zbrojnici. Mám už stavebné povolenie. Stavbu je
potrebne dokončiť do roku 2022.
Fitčák – je potrebné opraviť traktor - predný náboj tečie.
Starosta - v rozpočte je plánovaná čiastka 200 €, ta sa upraví na 300 € a traktor sa opraví.
Starosta – je potrebné odovzdať majetok - internet Slovanetu za 1 €. Preberací protokol Vám
bol doručený. Zmluva bola podpísaná ešte za bývalého starostu Ing. Pyteľa. Doposiaľ sme
neplatili za internet nič, ale teraz chcú od obce 15 € mesačne. Majú na budove nejaké
zariadenia, mám ich odfotiť a poslať im fotky. Potom urobia zmluvu na používanie internetu
bezplatne.
Poslanci – a čo môžeme s tým robiť, iba previesť, keď tak je podpísaná zmluva, budeme sa
súdiť? Protokol prerokovali a schválili.

Starosta – tohto roku musíme urobiť cestu, na ktorú sme časť finančných prostriedkov dostali
z MF SR 5000,- € a časť sme dali z rozpočtu obce 4000,- €. Najľahšie by bolo urobiť cestu pri
číslach domu 19, 16, 15 121, tam je dostatočný počet m2, aby prišla firma urobiť cestu. Je
potrebné urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa cesty.
Poslanci – a čo pri č. 81, 119 a 120?
Starosta – tam nie sú vysporiadané pozemky. Je tam strašne veľa vlastníkov, pozemok pod
cestou nie je obecný. Pri čísle domu 119 je cesta obecná, lenže za peniaze, ktoré sme
naplánovali v rozpočte tam cestu neurobíme, nakoľko je potrebne cestu spevniť a urobiť
priepusty na odtok vody. Bolo by vhodne na túto cestu vypracovať projekt.
Starosta – je potrebné riešiť majetkové vysporiadanie pozemkov pod obecnými cestami
Starosta – tečie nám strecha nad sálou kultúrneho domu a tiež pod balkónom
Poslanci – možno by bolo dobre prekryť balkón plechom.
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, 05. 02. 2020

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Husťák
Ján Fedin
Zapisovateľ: Kapraľová Helena

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

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Stakčínskej Roztoke
zo dňa 05. 02. 2020
Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie 12/2019 – 01/2020.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce za rok 2019.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
prerokovalo návrh vstupu obce Stakčínska Roztoka do Rady rusínskych regiónov
schvaľuje vstup obce Stakčínska Roztoka do Rady rusínskych regiónov Slovenska .
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
-

zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
zvýšenie bežných príjmov o 526,00 €
zvýšenie bežných výdavkov o 526,00 €
zvýšenie kapitálových príjmov o 1 200,00 €
zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 500,00 €
zvýšenie finančných príjmov o 1 300,00 €

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

94 430,00 €

90 860,00 €

3 570,00 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

1 200,00 €

46 278,00 €

Prebytok/schodok
- 45 078,00 €

FINANČNÉ OPERACIE
Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok

41 508,00 €

0€

+ 41 508,00 €

CELKOVÝ ROZPOČET
Príjmy

Výdavky

137 138,00 €

137 138,00 €

Prebytok/schodok
0 €

berie na vedomie
zmenu rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6/2019
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťak
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
podpísanie preberacieho protokolu na prevod majetku infraštruktúry širokopásmového
internetu za 1 € na základe podpísanej zmluvy zo dňa 12.8. 2013 bod. 5.17
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák

Za prijaté uznesenie hlasovalo: 3
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 Ján Fedin
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
rekonštrukciu miestnej komunikácie pri č. domu 19, 16, 15, 121
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami pri č. domu 80, 81, 82, pri č. domu
120, 77. 78 a pri č. domu 126, 127
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing.Ján Husťák
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Stakčínskej Roztoke, 02.12. 2019
.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce

