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                                                          Z Á P I S N I C A    

zo zasadnutia OZ v Rokytove pri Humennom 

zo dňa 01.12.2022 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie program rokovania OZ 

3. Schválenie zapisovateľa zápisnice 

4. Schválenie overovateľov zápisnice 

5. Schválenie Návrhovej komisie 

6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023 

7. Návrh dodatku k VZN ohľadom poplatku za TKO na rok 2023 

8. Rôzne a diskusia 

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver  

 

Prítomní : 5 poslanci / podľa priloženej prezenčnej listiny/ 

 

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 

Schválenie programu rokovania OZ 

Prítomní poslanci schválili program rokovania OZ 

 

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

 

K bodu 3 

 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil: zapisovateľku – Ľudmilu Rohaľovú, 

 

Prítomní poslanci schválili Ľudmilu Rohaľovú za zapistovateľku 

 

Hlasovali za: 5 prítomní poslanci     Proti: 0           Zdržali sa :  0 
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K bodu 4 

Schválenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Barančíková Darina, PhDr. a  Ján Piroch 

 

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

 

 

K bodu 5 

Schválenie Návrhovej komisie 

Návrhová komisia: predseda – Jaroslav Lisák 

                                  Členovia – Milan Emmel a Michal Špik 

 

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

 

K bodu 6 

Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2023 

Starosta obce predložil a oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2023 

Poslanec p. Milan Emmel navrhoval do rozpočtu zahrnúť aj investíciu na Oplotenie cintorínov vo výške 

1500,--  - 2000,- Eur a 1 000,-- Eur  vyčlenenie finančnej rezervy na spolufinancovanie  pripravovaných 

projektových akcií ( príprava projektovej dokumentácie). Ďalšie pripomienky k rozpočtu neboli. 

Rozpočet s uvedenými pripomienkami bol schválený uznesením č. 11/2022. 

 

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

 

 

K bodu 7 

Návrh dodatku k VZN ohľadom poplatku za TKO na rok 2023 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o skutočnosti, že spoločnosť FURA, s.r.o. zvyšuje 

poplatky za uloženie odpadu na skládku o 20%, z toho dôvodu navrhuje zvážiť zvýšenie poplatku 

za vývoz TKO. Ďalej na základe pripomienok občanov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v obci starosta 

navrhol zníženie poplatku za TKO na 50 % pre týchto občanov. Ďalej na základe vykonanej kontroly 

zvozov firmou FURA bolo zistené, že niektoré domácnosti používajú aj viac nádob na odpad, resp. 

nádoby z väčším objemom . 

Na základe uvedených skutočností OZ navrhlo zvýšenie poplatku za vývoz TKO 

a) Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu poplatku za vývoz TKO z pôv. 11,- Eur na 13,- Eur. 

 

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

 

b) Zníženie poplatku za TKO na 50 % u občanov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na adrese v obci, 

poslanci neschválili 

Hlasovali za: 0                                 Proti: 5           Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj návrh jednorazového poplatku pre domácnosti, v ktorých 

sa nachádza viac ako 1 kuka nádoba, resp. nádoba s väčším objemom . 

 

Poslanci navrhovali : 23,- , resp. 25,- Eur za každú ďalšiu  kuka nádobu, resp. nádoba s väčším 

objemom 

  

Za 23,.— Eur ročne/FA/  hlasovali: 

Hlasovali za: 1                                 Proti: 4           Zdržali sa :  0 



 

            Za 25,-- Eur ročne/FA/ hlasovali: 

 

Hlasovali za: 5                                  Proti: 0           Zdržali sa :  0 

 

Bod 7 a), b) bol schválený uznesením č. 12/2022 

 

K bodu 8 

Rôzne a diskusia 

a) Starosta navrhol zahlasovať za namontovanie  časovacích  hodín na verejné osvetlenie v počte 2 

ks, na zníženie spotreby elektrickej energie 

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 13/2022 

 

b)  Starosta ďalej navrhol  zvýšenie odmien pre poslancov z pôv. 25,-- Eur na 40,- za prítomnosť na 

zastupiteľstve a pre zástupcu starostu z pôv.35,- mesačne na 60,-- Eur mesačne 

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 14/2022 

 

c) Na základe predchádzajúcich anonymných oznámení ohľadom čiernych stavieb,  bolo zo strany 

Spoločného stavebného úradu HÉ oznámené, že sa bude konať obhliadka týchto stavieb. Bližší 

termín bude oznámený.  

d) Bola prerokovaná pripomienka  na p. Tomka, ohľadom odparkovaných áut pri starom kultúrnom 

dome, ktoré bránia vjazdu a výjazdu áut zo susedných dvorov. 

e) Poslanci sa dohodli, že rozsvietenie Vianočného stromčeka spojené s Mikulášskou nádielkou pre 

deti sa uskutoční dňa 6.12.2022 o 19:00. Starosta oboznámil prítomných poslancov, že balíčky 

pre deti sú už zakúpené, ako sa dohodli na ustanovujúcom zastupiteľstve. 

f) Ďalej sa prítomní poslanci dohodli, že 1. Vianočná burza sa bude konať v sobotu 10.12. 2022 

v kultúrnom dome od 13:00 hod – 16:00 hod, taktiež ako bolo navrhované na ustanovujúcom 

zastupiteľstve. 

g) Ďalej sa prítomní poslanci dohodli a následne aj schválili prípravu Silvestrovskej zábavy 

a zabezpečenie lístkov na predaj na obci. 

Keďže už neboli žiadne pripomienky do diskusie, starosta ukončil diskusiu. 

 

K bodu 9 

Návrh na uznesenie 

Predseda návrhovej komisie Jaroslav Lisák predniesol Návrh na uznesenie. 

 

K bodu 10 

Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie  

obecného zastupiteľstva ukončil.  

  

 

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

                 

Overovatelia zápisnice: Darina Barančíková PhDr. .......................................... 

                                      

                                       Ján Piroch   ............................................ 

 


