Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rokytovciach konaného dňa 11.11.2022

Z 5 poslancov prítomní 5: Ing. Maroš Pančura
Stanislav Pira
Zuzana Palejová, Bc
Ing. 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. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa , schválenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
komisií
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za
rok 2021 Obce Rokytovce
6. Správa hlavnej kontrolórky o plnení príjmov a čerpaní výdavkov OcÚ
Rokytovce za 1. polrok 2022.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

ROKOVANIE OZ
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Viera Palejová, privítala prítomných poslancov
OZ a skonštatovala, že rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
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2. Schválenie programu rokovania
Starostka obce Viera Palejová predniesla návrh programu rokovania OZ, poslanci OZ
prednesený program rokovania schválili jednohlasne.
Hlasovalo: 5

za : 5

proti : 0

zdržali sa : 0

3. Určenie zapisovateľa zápisnice , schválenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
komisie
Starostka obce navrhla za zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ Zuzanu Palejovú, Bc.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pan Ing. Maroš Pančura a Stanislav Pira
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Patrik Kostilník a pán Jaroslav Kostilník
Hlasovalo: 5

za : 5

proti : 0

zdržali sa : 0

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí vykonala starostka obce
konštatovala, že schválené Uznesenia sa priebežne plnia. Sú súčasťou každej zápisnice.
OZ informáciu zobralo na vedomie.
Hlasovalo: 0

za : 0

proti : 0

zdržali sa : 0

5. Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o správe audítorky Ing. Janky Herpákovej,
ktorá vykonala audit účtovnej závierky obce Rokytovce za rok 2021. Obec je povinná v súlade s §
9 odst. 4 Zákona o obecnom zriadení dať overiť účtovnú závierku audítorom. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu audítorky Ing. Janky Herpákovej z vykonaného auditu
účtovnej závierky obce Rokytovce za kalendárny rok 2021.
Hlasovalo:

za :

proti : 0

zdržali sa : 0

6. Správa hlavnej kontrolórky o plnení príjmov a čerpaní výdavkov OcÚ Rokytovce za 1.
polrok 2022
V tomto bode kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová predložila poslancom OZ Správu hlavnej
kontrolórky o plnení príjmov a čerpaní výdavkov OcÚ Rokytovce za 1. polrok 2022. Predloženú
správu prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie.
Hlasovalo:

za :

proti : 0

zdržali sa : 0
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7. Rôzne
V tomto bode starostka obce sa poďakovala poslancom OZ a hlavnej kontrolórke Ing. Márii
Kulanovej za dôveru vo volebnom období a rozlúčila sa popriala všetkým veľa zdravia
a úspechov v práci aj v rodinnom živote.

8. Diskusia
Do diskusie neboli podane žiadne pripomienky.

9. Návrh na uznesenie
Členovia Návrhovej komisie predniesli návrh na Uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený.
Je súčasťou zápisnice.
Hlasovali: 5

za : 5

proti : 0

zdržali sa : 0

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

Viera Palejová,v.r
Starostka obce

Zapísal:

Zuzana Palejová, Bc.

Overovatelia: Ing. Maroš Pančura
Stanislav Pira
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