
 

 

   Obecný úrad Rokytov pri Humennom č. 151, 067 13, okr. Humenné. 

 

 

 

 

 

                                                   Zápisnica č. 01. 

 

 

   Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rokytove pri Humennom konaného 

                                                 dňa : 18.02.2022 o 11.00 hod. 

 

 

 

 

 

                                                           Program. 

 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Schválenie zapisovateľa zápisnice 

4. Schválenie overovateľov zápisnice 

5. Schválenie návrhovej komisie 

6. Informácia z posledného Obecného zastupiteľstva  / 04.12.2021 / 

7. Aktuálna informácia hlavnej kontrolórky obce Rokytov pri Humennom a 

schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na I polrok 2022. 

8. Rôzne a diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

 

 
   Priebeh rokovania : Bod č. 1,2,3,4,5 

 

 

   Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Rokytov pri Humennom 

   p. Jozef Drobňák a privítal poslancov obce. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

   Z piatich poslancov boli prítomní 4 – Lisák Jaroslav, Špik Pavol, Hlohinec Miroslav a 

   Piroch Ján. Jeden poslanec – Jasík Tomáš sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti. 

 

 

 



   Uznesenie č. 01/02.2022 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Rokytov pri Humennom schvaľuje : 

 

 

   Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa : 18.02.2022 

   Zapisovateľa zápisnice  :  p. Lisák  Jaroslav 

   Overovateľov zápisnice : p. Hlohinec Miroslav, Piroch Ján 

   Návrhová komisia          : p. Špik Pavol 

 

   Výsledok hlasovania  :   Prítomní         - 4 

                                           Za                   - 4 

                                           Proti                - 0 

                                           Zdržal sa         - 0 

 

   Bod č. 6 : Informácia z posledného Obecného zastupiteľstva / 04.12.2021 / 

 

   Starosta obce podal informáciu z posledného Obecného zastupiteľstva konaného dňa : 

   04.12.2022 na ktorom bolo schválené – VZN na Rok 2022, Rozpočet na rok : 2022, 

   Rezervný fond, a list / anonym / pre poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce 

   o preverenie stavby v katastri Humenský Rokytov. 

 

   Bod č. 7 : Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

                    I polrok 2022. 

 

 

   Uznesenie č. 02/02.2022 

 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

   obce na I polrok 2022. 

 

   Výsledok hlasovania  :   Prítomní           -   4 

                                           Za                    -   4 

                                           Proti                -   0 

                                           Zdržal sa         -   0 

 

   Bod č. 8 : Rôzne a diskusia. 

   Za : a. 

   Na Obecný úrad bola doručená žiadosť od AMOS no, Humenský Rokytov č. 32, 067 13 

   zastúpená : Ing. Čičváková Diana o odkúpenie časti obecného pozemku ktorá bola 

   schválená v zápisnici č. 6 zo dňa : 05.11.2021. Dňa 02.02.2022 bolo zrealizované nové 

   geometrické zameranie čím sa vytvorilo nové parcelné číslo. 

 

   Uznesenie č. 03/02.2022. 

 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časť obecného pozemku LV – 312 katastrálne 

   územie Humenský Rokytov – zastavaná plocha a nádvorie, č. parcely – 368 následovne : 

 



 

   Z parcely KNC – 368 Geometrickým plánom č. 190/2021  zo dňa 02.02.2022, 

   vyhotoveným vyhotoviteľom  Ing. Ján Rusinko, úradne overeným Okresným úradom 

   Humenné, katastrálny odbor dňa 17.02.2022 pod č. G1-52/2022 ( ďalej len geometrický 

   plán ), bol z pozemku parcela registra ,, C ,, č. 368 vytvorený nový pozemok a to: 

– pozemok parcela registra ,, C ,, č. 368/1 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere: 

5702 m2 

a 

– pozemok parcela ,, C ,, č. 368/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere – 160 

m2. 

   Schvaľuje odpredaj pozemku parcela č. ,, C,, č. 368/2 o výmere – 160 m2, zastavaná 

   plocha a nádvoria, / 1m2 – 1,50 €, čo činí – 240 €. 

 

   Výsledok hlasovania :    Prítomní           -  4 

                                           Za                    -  4 

                                           Proti                -  0 

                                           Zdržal sa         -  0 

 

   Za : b. 

 

   Obecný úrad obdržal list zo životného prostredia Okresného úradu Humenné, ktorý nám 

   bol daný len na vedomie z dôvodu sťažnosti medzi súkromnými osobami. 

 

   Bod č. 9 – Návrh na uznesenie. 

 

   Návrhy na uznesenia boli predložené a schválené po jednotlivých bodoch programu 

   rokovania Obecného zastupiteľstva. 

 

   Bod č. 10 – Záver. 

 

   Starosta obce poďakoval poslancom  Obecného zastupiteľstva za doterajšiu prácu v 

   prospech obce a zaželal v roku 2022 veľa síl, pevne zdravie a veľa pracovných úspechov. 

 

    

   V Rokytove pri Humennom dňa : 18.02.2022. 

 

 

   Zapisovateľ                                :   Lisák            Jaroslav              …................................. 

 

   Overovatelia zápisnice              :    Hlohinec      Miroslav             ….................................. 

                                                           Piroch          Ján                      ….................................. 

 

   Starosta obce                             :    Drobňák        Jozef                  ….................................. 

 

 


