Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Rokytovce,
konaného dňa 11.12.2019 o 15:30 hod. na Obecnom úrade
v Rokytovciach
Prítomní: Ing. Maroš Pančura
Stanislav Pira
Mgr. Petra Rabajdová
Jvo Rabajda
Ing. Mária Kulanová - kontrolórka obce
Neprítomná: Ingrid Galanová
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Schválenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení a úloh z minulých zastupiteľstiev
Správa o výsledku finančnej kontroly za 1. polrok 2019
Správa z vykonanej kontroly dodržania povinnosti vyplývajúcich obci zo zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
7. Schválenie VZN č.l/2019 o miestnych dani.ach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
8. Schválenie rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021, 2022
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rokytovce na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021- 2022
10. Rôzne
1 1 . Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 1 otvorenie:
Starostka obce Viera Palejová privítala prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva
a skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starostka prečítala program zasadnutia.
Poslankyi'la p. Rabajdová požiadala o doplnenie bodu do programu: Kontrola plnenia uznesení
a úloh z minulých zastupiteľstiev. Poslanci tento program schválili.
ZA:4
PROTI: O
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: O

K bodu 2 Schválenie programu rokovania
- poslanci jednohlasne schválili program OZ
K bodu 3 Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválení overovatelia: Ing. Maroš Pančura
Ivo Rabajda
Zapisovateľka: Mgr. Petra Rabajdová
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení a úloh z minulých zastupiteľstiev
V tomto bode p. starostka informovala o plnení uznesení z posledného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo 20.9.2019 č. 34, 35/ 2019 (Mikuláš, Jubilanti), uznesenia boli splnené.
K bodu 5 Správa o výsledku finančnej kontroly za l. polrok 2019
- pani kontrolórka predniesla výsledky z finančnej kontroly za 1. polrok 2019. Stav obecné účtu
k 30.6.2019 je 32 556, 03. Čerpanie z rozpočtu bolo vo výške 61,28%. Kontrolórka navrhla
v druhom polroku znížiť čerpanie financií. Obec nie je úverovo zaťažená. Poslanci túto informáciu
zobraJi na vedomie.
K bodu 6 Správa z vykonanej kontroly dodržania povinnosti vyplývajúcich obci zo zákona č.
2 l 1/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
- pani starostka informovala prítomných poslancov z vykonanej kontroly, ktorá sa uskutočnila dňa
10.10.2018 a z ktorej vyplýva tento záver.
„Pri kontrole dodržania povinnosti vyplývajúcich obci zo zákona č. 21 1/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám so zameraním na zverejňovanie zmlúv a faktúr boli zistené nedostatky
v oblasti povinného zverejňovania zmlúv, čím došlo k porušeniu § Sa zák. 4. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám. Po konzultáciách so štatutárnym zástupcom obce tieto
nedostatky boli od O1 .01.2019 odstránené."
Prítomní poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
K bodu 7 Schválenie VZN č.l/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
- poslanci schválili predložený návrh VZN č. l/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady. Zvyšuje sa poplatok iba za komunálny odpad z 8 eur na 9 eur.
ZA: 4

PROTI:O
ZDRŽAL SA HLASOVANJA:0
K bodu 8 Schválenie rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021, 2022
- poslanci za navrhovaný rozpočet zahlasovali nasledovne. Rozpočet nebol schválený a prenáša sa
na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu nejasnosti vo východiskových štatistických údajoch MF
a položky DDP.

ZA:O
PROTI:2

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:2
K bodu 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rokytovce na rok 2020 a k
viacročnému rozpočtu obce na roky 2021- 2022
- Ing. Kulanová informovala o stanovisku k návrhu rozpočtu a navrhla nasledovné opatrenia
a odporúčania:
a ) Vykonať úpravu rozpočtu schválením rozpočtového opatrenia u tých položiek, ktoré presahujú
čerpanie schváleného rozpočtu, ako aj úpravu položiek, ktoré neboli pre rok 2019 rozpočtované,
ale došlo k ich plneniu, resp. čerpaniu v priebehu sledovaného obdobia.
Poslanci toto stanovisko berú na vedomie.
b ) Vzhľadom na vývoj príjmovej časti rozpočtu obce znížiť čerpanie bežných výdavkov..
K bodu 1O Rôzne
V tomto bode p. starostka informovala prítomných poslancov, že sa sama a dobrovoľne vzdáva
navýšenia 15% z mesačného platu 1 812,00 eur na základnú mzdu 1672,00 plat k 1.10.2019 .
Navýšenie bolo schválené dňa 5.12.2018 uznesením č.4 /2018. Úväzok zostáva plný, na 100%.
ZA:4
PROTI:O
ZDRžAL SA HLASOVANIA: O
Ďalej nás p. starostka informovala o ponuke návrhu V stupu do rady Rusínskych regiónov (ML,
SP,SK, SV). Poslanci jednohlasne schválili túto ponuku.
ZA:4
PROTI:O

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:0

K bodu 11 Diskusia
p. Pančura - poslanec si vyžiadal na preštudovanie fakturáciu a rozpočet na opravu Pamätníka

osloboditeľov v Rokytovciach z dôvodu použitého materiálu. Firma, ktorá realizovala
rekonštrukciu, nech zdokladuje typ použitej dlažby - dlažbu z umelého kameiía.
p. Rabajdová - poslankyňa navrhla, aby pred každým OZ boli pripravené všetky podklady
týkajúce sa účtovníctva (Záznam o prevádzke vozidla, Výpisy z účtu, Peňažný
denník). Podklady k obecnému zastupiteľstvu nám bude p. starostka zasielať

v elektronickej podobe, najmenej 10 dní pred OZ.
- ďalej poslankyňa navrhla aby, projekty na rok 2020 boli zamerané na rekonštrukciu
a úpravu obecnej cesty a osvetlenia o obci
p. Rabajda - nezapojil sa do diskusie
p. Pira - navrhol za usporené peniaze z rozpočtu zakúpiť pre obec snežnú frézu.

K bodu 12 Návrh na uznesenie
- je súčasťou tejto zápisnice
K bodu 13 Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala za účasť a zasadnutie ukončill'l. 07. holo
ukončené o 18.1 Shod.

Zapísala: Mgr. Petra Rabajdová
Overovatelia: Ing. Maroš Pančura
lvo Rabajda
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