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

Zápisnica č. 02.
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rokytove pri Humennom konaného
dňa : 27.04.2022 o 16.30 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 / 18.02.2022 /
7. Doplnenie potrebných náležitostí do VZN
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 3 – Lisák Jaroslav, Špik Pavol a
Piroch Ján. Dvaja poslanci sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti.

Uznesenie č. 04/04.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rokytov pri Humennom schvaľuje :
Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa : 27.04.2022
Zapisovateľa zápisnice : p. Lisák Jaroslav
Overovateľov zápisnice : p. Špik Pavol, Lisák Jaroslav
Návrhová komisia
: p. Piroch Ján
Výsledok hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

- 3
-3
-0
-0

Bod č. 6 : Informácia z posledného Obecného zastupiteľstva / 18.02.2022 /
Starosta obce podal informáciu z posledného Obecného zastupiteľstva konaného dňa :
18.02.2022, na ktorom bol schválený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2022, žiadosť od DSS AMOS na odkúpenie časti pozemku na výstavbu
čističky.
Bod č. 7 : Doplnenie potrebných náležitostí do „VZN“
Na základe návrhu Okresnej prokuratúry Humenné, Obecné zastupiteľstvo doplňuje
a schvaľuje do „VZN“ potrebné náležitosti:
Osadenie informačnej tabule, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmien,
ak to bude potrebné do budúcnosti. Ďalej udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene, čas predaja v obchode a času prevádzky služieb, organizovanie miestneho referenda,
určenie činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitom mieste.
Uznesenie č. 05/05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokytove pri Humennom schvaľuje na návrh Okresnej
prokuratúry doplnenie potrebných náležitostí do VZN:
Výsledok hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

-

3
3
0
0

Bod č. 8 : Rôzne a diskusia.
-

Starosta obce podal Obecnému zastupiteľstvu majetkové priznanie za rok 2021, /
bola zložená trojčlenná komisia /Lisák Jaroslav, Špik Pavol a Piroch Ján/. Po
preštudovaní bolo majetkové priznanie schválené a založené do osobného spisu
starostu a zverejnené na webovej stráne obce.

-

Starostovi obce bolo dané za úlohu obnovenie „DHZ“/ 10 členov.

-

Na Obecnom zastupiteľstve bol predložený návrh zorganizovať „Deň
matiek“ spojený s posedením a občerstvením a taktiež zakúpenie malej pozornosti
pre matky .

-

Na Obecnom zastupiteľstve bol predložený návrh zrealizovať /obnoviť/ festival
ľudovej hudby v obci.

Uznesenie č. 06/05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokytove pri Humennom schvaľuje:
-

Zriadenie a obnovenie činnosti „DHZ“

-

Predložený návrh zorganizovať „Deň matiek“ spojený s posedením a občerstvením
na 13. mája 2022 o 16:00 hod, za účasti folklórnej skupiny AMOS, spojené
s vystúpením detí MŠ a taktiež zakúpenie malej pozornosti pre matky.

-

Predložený návrh na zrealizovanie /obnovenie/ festivalu ľudovej hudby v obci na deň
29.07.2022 o 14:00 hod. s dotáciou 3000,- Eur pre jednotlivé folklórne skupiny.

Výsledok hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa

-

3
3
0
0

Bod č. 9 – Návrh na uznesenie.
Návrhy na uznesenie 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 im pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.
V Rokytove pri Humennom dňa : 27.04.2022
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Lisák
Špik

Jaroslav
Pavol

….................................
…..................................

Návrhová komisia :

Lisák
Piroch

Jaroslav
Ján

….................................
......................................

Starosta obce:

Drobňák

Jozef

…..................................

