Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Stakčínska Roztoka
konaného dňa 02. 12. 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban
Neprítomný: K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V úvode prítomných privítal a predniesol
návrh programu zasadnutia. Poslanci program schválili.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Riešenie problematiky súdneho sporu s Bondy s.r.o.
4. Schválenie úveru
5. Rôzne a diskusia
K bodu 1, 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Urbana Pavla a Jozefa Juška, za
zapisovateľa určil Helenu Kapraľovú.
K bodu 3:
Riešenie problematiky súdneho sporu s Bondy s.r.o.
Starosta – boli sme na jednaní so spoločnosťou Bondy ja, p. Urban a p. Huňara ohľadom
zníženia sumy, ktorú chce spoločnosť Bondy za mimosúdne vyrovnanie. Spoločnosť Bondy
bola ochotná znížiť sumu vyrovnania o 10 % na 45 000,- € a potom nám zariadenie kotolne
odpredajú za 1 €.
Starosta - ideme to splatiť, alebo sa ešte budeme súdiť a bolo by dobre vymeniť právneho
zástupcu, oslovil som JUDr. Procházku.
Husťák – pokračujme v súdnom spore
Ostaní poslanci nesúhlasili, s tým aby sa pokračovalo v súdnom spore, odôvodnili to tým že
obec sa bude súdiť a kúrenie aj tak nebude obecné a nie je isté, že súd vyhráme a v prípade
prehraného súdu zaplatíme ešte vyššiu sumu.
Poslanci súhlasili, aby sa obec požiadala o úver.
K bodu 4
Schválenie úveru
Starosta – informoval som sa o možnosti poskytnutia úveru vo výške 45 000 €, boli mi
ponúknuté 3 altematívy na 6, 8 a 10 rokov.
Starosta - kontrolórka po vypočítaní zaťaženia obce, odporučila, aby obec zobrala úver vo
výške 40 000,- € a 5 000,- €, aby sme zaplatili z rezervného fondu.
Poslanci súhlasili, aby obec zobrala úver vo výške 40 000€ so splatnosťou na 7 rokov.

K bodu 5:
Rôzne a diskusia
Juško - bolo by dobre jednať Okresnou správou ciest, aby upozornili majiteľov na konci obce
Stakčína, aby neparkovali auta na ceste
Poslanci – taktiež by bolo dobre aby OSC osadilo značku „hlavná cesta“ na pravej strane pred
Stakčínom pred odbočkou do Vodárni, aby cesta zo Stakčínskej Roztoky do Stakčína bola
hlavnou cestou.
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, 02. 12. 2020
.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Pavel Urban

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

Jozef Juško

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

Zapisovateľ: Kapraľová Helena

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Stakčínskej Roztoke zo dňa 02. 12. 2020
Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
1. Dohodu o urovnaní s Bondy a partneri, s.r.o, ktorá je prílohou uznesenia
2. Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s Bondy a partneri, s.r.o. na odkúpenie
zariadenia kotolne, ktorá je prílohou uznesenia.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 1 Ing. Ján Husťák
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 40 000,- EUR na dobu 7 rokov poskytnutého zo strany Prima banky
Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve na zaplatenie zaväzku z dohody o urovnaní.
Počet členov zastupiteľstva: 5
Prítomní: Viliam Huňara, Ján Fedin, Jozef Juško, Ing. Ján Husťák, Pavel Urban
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 4
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 1 Ing. Ján Husťák
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 114/2020
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, Pavel Urban
Za prijaté uznesenie hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Stakčínskej Roztoke, 02.12. 2020
.................................
MVDr. Ján Stošek
starosta obce

