Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rokytovciach konaného dňa 15.12.2020

Z 4 poslancov prítomní 4: Ing. Maroš Pančura
Stanislav Pira
Patrik Kostilník
Jaroslav Kostilník
Neprítomní:
Ďalej prítomní:

Palejová Viera, starostka obce
Ing. Mária Kulanová, kontrolórka obce

Rokovanie obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Rokytovciach zvolala starostka obce
v zmysle§ 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien
a doplnkov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia prijatých uznesení z posledného zasadnutia OZ
Správa o výsledku finančnej kontroly obecného úradu Rokytovce,
vykonanej na zť,kladc Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
6. Schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rokytovce na rok
2021 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023
8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 s vyhliadkou na roky 2022-2023
9. Schvi,lenie rozpočtové opatrenie č.2 podľa skutočnosti k 31.12.2020
10. Schválenie čerpanie rezervného fondu
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
12. Žiadosť na vyhlásenie nových volieb do organov samosprávy obce na
uvol'nené miesta poslancov OZ
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. záver

ROKOVANIE OZ

1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila starostka obce p. Viera Palejová všetkých privítala poslancov OZ,
kontrolórku obce a skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a prečítala prítomným
poslancom program rokovania OZ.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

2. Schválenie programu rokovania
Starostka obce Viera Palejová predniesla návrh programu rokovania OZ, Poslanci OZ
prednesený program rokovania schválili jednohlasne.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

3. Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválení Patrik Kostilník a Stanislav Pira,
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ vykonala starostka obce ,
konštatovala, že schválené Uznesenia sa priebežne plnia.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

5. Správa o výsledku finančnej kontroly obecného úradu Rokytovce, vykonanej na základe
Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
Pani kontrolórka predniesla prítomným poslancom Správu o výsledku finančnej kontroly
obecného úradu Rokytovce za obdobie január -jún 2020, vykonanej na základe Plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2020, s konštatovaním, že obec počas sledovaného obdobia výrazne znížila

bežné výdavky , vzhľadom na očakávanú prognózu výpadku podielových daní z dôvodu
koronavírusu .
Poslanci OZ prednesenú správu vzali na vedomie.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa: O

6. Schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
Starostka obce predniesla poslancom OZ Návrh všeobecne záväzne nariadenie obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2021. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce
od 28.11.2020. K dnešnému dňu k nemu neboli podané žiadne pripomienky. Oproti minulému
roku sa mení poplatok za komunálny odpad a drobné stavebne odpady pre fyzické osoby , ktoré
majú v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt na 10,00 € a pre právnické osoby, ktoré sú
oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 30,00 E / Kuká
nádobu ročne u osôb ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Návrh VZN je prílohou tejto
zápisnice. Po krátkej diskusií poslanci prednesený materiál jednohlasne schválili.
Hlasovali:

za: 4

proti: O

zdržali sa : O

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Rokytovce na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2023
Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová predniesla prítomným poslancom svoje
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 20222023. Návrh rozpočtu bol zverejnený na obecnej stránke a úradnej tabuli obce dňa 28.11.2020.
Obec Rokytovce má rozpočtovaný Výnos z príjmov fyzických osôb ( tzv. podielové dane zo
ŠR) pre rok 2021 v objeme 40 567,- EUR , ale vzhľadom na nepriaznivý vývoj v ekonomickej
oblasti hlavná kontrolórka zdôraznila skutočnosť, že uvedená suma sa nemusí naplniť. Je
nevyhnutné sledovať plnenie príjmov a čerpanie výdavkov už počas 1. polroka 2021 a v prípade,
že sa príjmy v daňovej oblasti nebudú napÍiíať v súlade so schváleným rozpočtom okamžite
reagovať znížením bežných výdavkov.
Hlavná kontrolórka odporučila Návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a Návrhy rozpočtu obce na
roky 2022 -2023 zobrať na vedomie. Stanovisko HK obce je prílohou tejto zápisnice.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

8. Schválenie rozpočtu na kalendárny rok 2021 s vyhliadkou na roky 2022-2023

Starostka obce predniesla prítomným poslancom Návrh rozpočtu na rok 2021 s vyhliadkou na
roky 2022-2023. K Návrhu rozpočtu pre rok 2021 neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy .
Po krátkej diskusií poslanci OZ prednesený Návrh rozpočtu obce na rok 2021 schválili a Návrh
rozpočtu obce na roky 2022- 2023 vzali na vedomie. Návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.
( v EUR )
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

42 476,00
0,00
0,00
42 476,00

Bežne výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

42 476,00
0,00
0,00
42 476,00

Hlasovali:

za: 4

proti: O

zdržali sa: O

9. Schválenie rozpočtové opatrenie č. 2 podľa skutočnosti k 31.12.2020

Starostka obce predniesla Návrh na schválenie úpravy rozpočtu schválením Rozpočtového
opatrenia č.2/2020 na základe skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov k 31.12.2020.
Poslanci OZ prednesený Návrh na úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.

Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa: O

10. Schválenie čerpanie rezervného fondu

Starostka obce predniesla Návrh na schválenie čerpania rezervného fondu za rok 2019 vo výške
607,00 €, a to na účel úhrady elektrickej energie. Poslanci OZ schválili čerpanie RF za rok
2019.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok predložila kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová
a je prílohou tejto zápisnice. Okrem povinných kontrol sa hlavná kontrolórka obce zameria na
kontrolu plnenia prijatých Uznesení zo zasadnutí OZ za kal. rok 2020 a na kontrolu
dodávateľských (došlých ) faktúr a bezhotovostných finančných operácií za 4. štvrťrok
2020 u Obecného úradu Rokytovce
Poslanci OZ prednesený Návrh Plánu KČ HK obce schválili.

Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

12. Žiadosť na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obce na uvoľnené miesta
poslancov OZ
Starostka obce Viera Palejová informovala poslancov OZ o skutočnosti, že na uvoľnené miesto
poslanca OZ nie je náhradník, z tohto dôvodu je obec povinná požiadať o vyhlásenie Volieb do
organov samosprávy obce na uvoľnené miesto poslanca OZ.
Poslanci OZ žiadosť na vyhlásenie nových volieb do organov samosprávy obce na uvoľnené
miesto poslanca OZ schválili.
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa : O

13. Rôzne
Pani starostka obce Viera Palejová predložila poslancom OZ žiadosť o odkúpenie obecných
pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. b), pani Heleny
Semancovej rod. Semančinovej bytom Duchnovičova 473/5, 068 O I Medzilaborce.
Poslanci OZ schválili odpredaj obecných pozemkov v cene 0,30 eur/m2.

Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdržali sa: O

14. Diskusia
V diskusií neboli zo strany prítomných vznesené žiadne príspevky.

15. Návrh na uznesenie
Poslanci obecného zastupiteľstva prednesený Návrh na Uznesenie schválili. Návrh na
Uznesenie zo zasadnutia OZ je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice
Hlasovali:

za: 4

proti : O

zdri,ali sa : O

16. Záver
V závere sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Zapísala:

Viera Palejová

Overovatelia: Patrik Kostilník
Stanislav Pira

II d)

ti1 1v�

· · · · · · · ·ď· · · · · · ·
·······�·················

