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                                                          Z Á P I S N I C A    

z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Rokytove pri Humennom 

zo dňa 17.11.2022 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Informácia predsedu/podpredsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného                 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

7. Voľba návrhovej komisie 

8. Príhovor novozvoleného starostu 

9. Určenie zástupcu starostu  

10. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6. tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

11. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone     

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

12. Určenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 

13. Určenie platu starostu obce 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesenia 

16. Záver 

 

 

K bodu 1    

Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Jozef Drobňák, starosta obce Rokytov pri Humennom  

a privítal všetkých prítomných. Zároveň všetkých prítomných oboznámil s plánovaným programom 

a priebehom zasadnutia. 

 

K bodu 2 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil: zapisovateľku – Ľudmilu Rohaľovú, 

                                Overovateľov zápisnice -  Michala Špika  

                                                                        - Milana Emmela  
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K bodu 3 

 Informácia podpredsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

Podpredsedníčka volebnej komisie Mgr. Alexandra Špik oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

Za starostu obce bol zvolený Jozef Drobňák, za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: PhDr. 

Darina Barančíková, Milan Emmel, Jaroslav Lisák, Ján Piroch a Michal Špik. Zároveň boli starostovi a 

poslancom odovzdané osvedčednia o zvolení. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/2022 – A) - berie na vedomie informáciu podpredsedníčky 

volebnej komisie. 

. 

K bodu 4 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Znovuzvolený starosta obce Jozef Drobňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, obecné 

zastupiteľstvo túto skutočnosť konštatovalo  uznesením č. 1/2022 – B) 

Jozef  Drobňák prevzal od predsedníčky Mgr. Špik Alexandry osvedčenie o zvolení za starostu obce. 

 

K bodu 5 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali 

osvedčenia o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva,  túto skutočnosť konštatovalo Obecné 

zastupiteľstvo  uznesením č. 1/2022 – B) 

 

K bodu 6 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia, ktorý bol  prítomnými poslancami 

schválený  jednohlasne a bez pripomienok a doplnkov uznesením č. 2/2022 

 

K bodu 7 

Voľba návrhovej komisie 

Na návrh starostu obce boli do návrhovej komisie zvolení všetci poslanci Obecného zastupiteľstva, 

uznesením č. 3/2022 

 

K bodu 8 

Príhovor novozvoleného starostu 

Jozef Drobňák, starosta obce vystúpil s príhovorom k prítomným a poďakoval sa za dôveru a ubezpečil 

ich, že bude svoju funkciu vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Novým poslancom poprial 

veľa úspechov pri napĺňaní ich plánov a pri ich práci v prospech obce. Zároveň očakáva aktivitu 

a podporu od poslancov a občanov obce, pretože len spoločnými silami sa dá vytvoriť niečo hodnotné 

pre všetkých občanov našej obce. Uznesením č. 4/2022 vystúpenie starostu berie OcZ na vedomie.  

 

K bodom 9,10 

Určenie zástupcu starostu obce  

Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6. tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Do funkcie zástupcu starostu obce, určil starosta obce p. Jaroslava Lisáka a zároveň ho poveril, že 

v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6. 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bude môcť 

zvolávať a viesť zasadnutie OcZ. 



Rozhodnutie starostu obce berie OcZ na vedomie uznesením č. 5/2022 

 

K bodu 11 

Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných verejných funkcionárov. Za predsedu komisie bol zvolený Jaroslav 

Lisák a za členov komisie: PhDr. Darina Barančíková, Milan Emmel, , Ján Piroch, Michal Špik. Náplňou 

práce komisie bude udržanie poriadku v obci, udržiavanie riešenie susedských sporov, pokiaľ to bude 

možné, riešenie konfliktov a sťažností v spolunažívaní občanov obce . 

Rozhodnutie starostu obce prijalo OcZ  uznesením č. 6/2022 

 

K bodu 12 

Určenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 

Pre styk s peňažným ústavom  má oprávnenie starosta obce Jozef Drobňák  - na podpisovanie platobných 

príkazov a ostatných transakcií na účtoch obecného úradu, 

 zástupca starostu Jaroslav Lisák a admin. pracovníčka obce Ľudmila Rohaľová. 

OcZ berie toto oprávnenie na vedomie uznesením č. 7/2022 

 

K bodu 13 

Určenie platu starostu obce  

V súlade so zákonom NR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom, 

určili poslanci OcZ mesačný plat starostu Jozefa Drobňáka uznesením č. 8/2022 s účinnosťou od 

01.12.2022 podľa § 4 ods. 1 zákona, zvýšený o 20% podľa §4 ods. 2 zákona s následnou valorizáciou 

podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

K bodu 14 

Diskusia 

Starosta Jozef Drobňák otvoril diskusiu a navrhol prediskutovať aktuálnu tému blížiacicich sa sviatkov- 

Mikuláša,a Vianoc a s tým spojené schválenie prípravy balíčkov a darčekov. 

a) Ako prvý v úvode diskusie vystúpil zástupca starostu Jaroslav Lisák a predložil návrh na odmenu 

pre všetkých zamestnancov obce, za ich doterajšiu spoluprácu s OcZ vo výške 150,- Eur na osobu.  

Jeho návrh všetci poslanci prijali a jednohlasne schválii uznesením č. 9/2022. 

b) Ako druhá v poradí vystúpila poslankyňa Darina Barančíková a navrhla prítomným poslancom, 

aby sa zabezpečila potravinová pomoc pre dôchodcov od 64 rokov, ktorí žijú osamelo a táto 

pomoc bude financovaná z prostriedkov odmien poslancov a starostu obce za účasť na 

decembrovom zastupiteľstve, prípadne aj za pomoci potravinovej banky. 

Poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili  

      c.)    Ďalej sa poslanci dohodli na zakúpení Mikulášskych balíčkov  v hodnote do 5,-- Eur na osobu, 

pre deti vo veku 0-15 rokov. Mikulášska nádielka bude spojená s  rozsvietením vianočného stromčeka. 

Bližší termín bude určený na nasledujúcom zastupiteľstve. 

      d.) V ďalšom bode diskusie prítomní poslanci schválili zakúpenie stolových kalendárov,ktoré dostane 

k Vianociam každá domácnosť 

      e) Poslankyňa p. Darina Barančíková navrhla usporiadať podujatie – I. Vianočnú burzu v obci, s 

vianočnou tématikou spojenú  s malým občerstvením. Výťažok z tohto podujatia bude taktiež použitý  

na zakúpenie potravinovej pomoci. Podrobnosti budú dohodnuté na ďalšom zasadnutí OcZ.  

      f) Starosta obce poprosil prítomných poslancov o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky za 

starý kalendárny rok. Prítomní túro požiadavku obce jednoznačne schválili. 



Body b) – f) diskusie boli prítomnými poslancami schválené uznesením č. 10/2022 jednohlasne. 

 

Keďže už nikto z prítomnýh nemal žiadne príspevky ani návrhy do diskusie,  starosta obce ukončil 

diskusiu a vyzval na prednesenie návrhu na Uznesenie  

 

K bodu 15 

Schválenie Uznesenia  

Zapisovateľka Ľudmila Rohaľová predniesla návrh na Uznesenie, ktorý poslanci OZ jednohlasne 

schválili. 

 

Hlasovali za:  5 prítomní poslanci                   Hlasovali proti: 0                   Zdržali sa: 0  

 

K bodu 16 

Záver 

Po vyčerpaní programu Obecného zastupiteľstva, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a ustanovujúce zasadnutie ukončil . 

 

 

 

 

                                                                                                           ………………………… 

                                                                                                                  Jozef  Drobňák 

                                                                                                                   Starosta obce  

 

 

Rokytov pri Humennom 17.11.2022 

 

Zapisovateľka: Ľudmila Rohaľová             ………………………………. 

 

Overovatelia zápisnice : Michal Špik          ………………………………                              

 

                        Milan Emmel                       ………………………………. 

 

 

 

Prítomní :  5 poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


