Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
Zápisnica č. 3/2022
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.06.2022
Prítomných privítal zástupca starostu p. Róbert Šoltis.
Prítomní:
Róbert Šoltis, Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik
Prusák, Marek Husár,
Ospravedlnili sa:
Pavol Godla
Neprítomní:
Radko Gábor
1.,2.,3.: Schválenie programu, kontrola uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Program:
1. Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Kontrola uznášaniaschopnosti
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze OcZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Schválenie sadzobníka daní, úhrad a iných poplatkov
7. Schválenie príspevku na šport p. Jozef Šoltés
8. Oprava uznesení protestov prokurátora k činnosti bývalého starostu
9. Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2022
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver a ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis navrhol doplnenie programu o nasledovné body:
9. Sľub poslanca Mareka Husára
10. Prejednanie zakúpenia „modulu cintorín“ - zameranie hrobových miest
11. Schválenie návrhu na organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023
Číslovanie bodov programu sa posunulo.
Znenie bodu č. 6 sa mení. Pôvodné znenie sa nahrádza: 6. Schválenie sadzobníka poplatkov
Aktualizovaný program Obecného zastupiteľstva v Rokycanoch dňa 06.06.2022:
1. Otvorenie a schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Kontrola uznášaniaschopnosti OcZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze OcZ
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Schválenie sadzobníka poplatkov
7. Schválenie príspevku na šport p. Jozef Šoltés
8. Oprava uznesení protestov prokurátora k činnosti bývalého starostu
9. Sľub poslanca Mareka Husára
10. Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2022

11. Prejednanie zakúpenia „modulu cintorín“ - zameranie hrobových miest
12. Schválenie návrhu na organizačné zabezpečenie školského roku 2022/2023
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver a ukončenie zasadnutia
uznesenie č. 1/6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch
A/ s c h v a ľ u j e
Doplnenie bodov programu pod nasledovnými číslami:
9. Sľub poslanca Mareka Husára
10. Prejednanie zakúpenia „modulu cintorín“ - zameranie hrobových miest
11. Schválenie návrhu na organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023
Číslovanie bodov programu sa posúva.
Znenie bodu č. 6 sa mení. Pôvodné znenie sa nahrádza: 6. Schválenie sadzobníka poplatkov
Voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Mgr. Slavka Prusáková
Overovatelia: Marek Husár, Rastislav Jarkovský
Hlasovanie :
za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí:
Uznesenie č. 2/3/2022 - VZN č. 001/2022 o zápise do 1.ročníka ZŠ Rokycany.
- zápis žiakov do školy prebehol bez väčších problémov.
Uznesenie č. 3/3/2022 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
- splnené v časti po otvorenie obálok od kandidátov na post hlavného kontrolóra obce.
Dnes prebehne samotná voľba hlavného kontrolóra obce. Bude sa vyberať z dvoch
kandidátov. Predseda komisie prevezme hlasovacie lístky a vyhodnotí voľbu.
Uznesenie č. 5/3/2022 - Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2022
- Rozpočtové opatrenie z programu posledného Obecného zastupiteľstva obce Rokycany
bude dnes prerokované opäť, nakoľko sa neustále pracuje s číslami, ktoré predstavujú
príjmy a výdaje obce, ktoré nám do dnešných dní neboli úplne známe. Preto je potrebné
znova pristúpiť k úprave rozpočtu obce.
Uznesenie č. 6/3/2022 - Zapojenie sa do projektu „Regenerácia infraštruktúry obce“
a prijatie potrebných uznesení k tomuto projektu.
- Bolo potvrdené prijatie podania.
Uznesenie č. 8/3/2022 - Schválenie sociálnej výpomoci - príspevku pre odídenca pre

maloleté dieťa Anastasiye TSURKO, bytom Rokycany 110
- Sociálna výpomoc 300 EUR pre odídenca bola vyplatená podľa prijatých podmienok.
Uznesenie č. 9/3/2022 - Schválenie sociálnej výpomoci - príspevku na pohreb
- Sociálna výpomoc 300 EUR na pohreb p. Šibríka bola vyplatená, príjemcovia však
zatiaľ nepodpísali doklad o príjme finančných prostriedkov. Domnievali sa totiž, že
finančná výpomoc obce bude vo vyššej sume. Pôvodne im bolo zapožičaných 700 EUR
na okamžité pokrytie nákladov na pohreb z osobných prostriedkov zástupcu starostu p.
Róberta Šoltisa.
5. Voľba hlavného kontrolóra
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis oboznámil prítomných s priebehom prvej časti
voľby hlavného kontrolóra obce, kedy ustanovená komisia, ktorej sa nezúčastnil p. Pavol
Godla, na čele s predsedom Ing. Mariánom Dolinským dňa 01.06.2022 otvorila doručené
obálky a o priebehu spísala zápisnicu podpísanú dvoma jej členmi. Z uvedenej zápisnice
vyplýva, že voľby sa zúčastnia dvaja kandidáti a to Bc. Taňa Dugasová a Ing. Milan
Marchevský. Prihláška Bc. Tani Dugasovej nebola úplná, nakoľko chýbali podklady na
vyžiadanie výpisu z registra trestov. Prihláška Ing. Milana Marchevského spĺňala podmienky
ustanovené uznesením zo dňa 31.05.2022.
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis prítomných oboznámil so zásadami voľby hlavného
kontrolóra obce Rokycany:
a) spôsob voľby – tajným hlasovaním, hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla pred
menom kandidáta na hlasovacom lístku; poradie kandidátov na hlasovacom lístku je
v abecednom poradí ich priezvisk,
b) každý poslanec môže označiť na hlasovacom lístku len jedného kandidáta; v prípade, že
na hlasovacom lístku nebude označený žiadny kandidát alebo budú označení dvaja alebo
viacerí kandidáti alebo bude hlasovací lístok označený inak ako je uvedené v písm. b),
takýto hlasovací lístok je neplatný,
c) samotný priebeh hlasovania organizačne zabezpečuje a riadi zástupca starostu obce,
d) sčítanie hlasov sa uskutoční za účasti všetkých prítomných poslancov,
e) na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom,
f) v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uvedie samotný priebeh tejto voľby
vrátane uvedenia výsledku voľby, t.j. poradia jednotlivých kandidátov
podľa počtu získaných platných hlasov. V uznesení obecného zastupiteľstva sa
uvádza, že „Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch volí ....meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt ..... za hlavného kontrolóra obce Rokycany na dobu 6 rokov“)
- na prijatie textu tohto uznesenia sa už osobitne o ňom nedáva hlasovať.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili uvedený spôsob voľby hlavného kontrolóra.
Hlasovanie :

za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 2/6/2022
Hlasovanie prebieha tajne prostredníctvom hlasovacieho lístka krúžkovaním
poradového čísla kandidáta, ktorého člen obecného zastupiteľstva vyberá na pozíciu hlavného
kontrolóra.
Hlasovacie lístky poslanci po uskutočnení hlasovania na pokyn zástupcu starostu obce
p. Róberta Šoltisa odovzdávajú predsedovi komisie Ing. Mariánovi Dolinskému, ktorý
hlasovanie vyhodnotil a prítomným oznámil, že z celkového počtu piatich hlasov prítomných
poslancov bolo všetkých päť hlasov udelených kandidátovi Ing. Milanovi Marchevskému. T.j.
na 1. mieste skončil kandidát č. 2 - Ing. Milan Marchevský s celkovým počtom hlasov – 5. Na
2. mieste skončil kandidát č. 1 – Bc. Taňa Dugasová s celkovým počtom hlasov – 0. Druhé kolo
hlasovania sa teda neuskutoční.
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis opätovne uvítal vo funkcii Ing. Milana
Marchevského, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru pre ďalšie funkčné obdobie. Zástupca
starostu p. Róbert Šoltis, taktiež poďakoval za doterajšiu spoluprácu a pomoc, ktorú Ing. Milan
Marchevský doposiaľ obci poskytol a poskytuje.
Oficiálne bol teda zástupcom starostu p. Róbertom Šoltisom vyhlásený výsledok voľby
hlavného kontrolóra obce Rokycany: Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch volí za hlavného
kontrolóra obce Rokycany na dobu 6 rokov Ing. Milana Marchevského, nar. 19. 01. 1948,
trvale bytom Korabinského 34, 080 06 Ľubotice.
Uznesenie č. 3/6/2022
6. Schválenie sadzobníka poplatkov
Zástupca starostu p. Róbert Šoltis predostrel potrebu upraviť ceny služieb
poskytovaných obcou, nakoľko posledný prijatý cenník poplatkov nie je známy, mnoho
dokladov vydaných obcou sa nepodarilo dohľadať. Uvedený cenník poplatkov je spracovaný
s prihliadnutím na záujmy obyvateľov obce a porovnateľný s cenníkmi obcí s podobným
počtom obyvateľov.
Sadzobník poplatkov obce bol prijatý jednohlasne všetkými prítomnými poslancami
a tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie :
za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 4/6/2022

7. Schválenie príspevku na šport - p. Jozef Šoltés

Obecnému úradu bola doručená žiadosť o príspevok na športovú činnosť pre p. Jozefa
Šoltésa vo výške 100,-- EUR na oblečenie a 300,-- EUR na štartovné. P. Rastislav Jarkovský
uviedol, že p. Jozef Šoltés dlhodobo reprezentuje obec Rokycany na rôznych športových, najmä
atletických, podujatiach. Ing. Marián Dolinský sa pýta na počet podujatí, ktorých sa zúčastní p.
Šoltés v priebehu roka a aké sú zhruba jeho náklady na túto činnosť. Bol nasmerovaný na FBstránku p. Šoltésa s tým, že jedno štartovné predstavuje cca 30,-- EUR.
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis navrhol, aby boli výdavky na športovú činnosť p.
Jozefa Šoltésa vydokladované a tieto sa mu budú preplácať po zúčtovaní do výšky 400,-- EUR.
Hlasovanie :
za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 5/6/2022
8. Oprava uznesení protestov prokurátora k činnosti bývalého starostu
Zástupca starostu prítomných oboznámil, že bolo doručených množstvo protestov
a upozornení prokurátora k činnosti bývalého starostu, napr. pre nesprávny postup pri sľube
poslanca pri vymenovaní, pri realizovaní online obecných zastupiteľstiev...
V prijatých uzneseniach k protestom prokurátora bol použitý nesprávny postup, kedy
obecné zastupiteľstvo protest prokurátora „vzalo na vedomie“ namiesto toho, aby ho prijalo
alebo odmietlo. Je potrebné to dať do poriadku, nakoľko prokurátor poukazuje na možnú
trestnoprávnu zodpovednosť pre neodstránenie chýb predchádzajúceho starostu.
Poslanci sa pýtajú na iné možnosti, čo sa týka protestu a upozornenia prokurátora.
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis uviedol, že uvedené protesty a upozornenia prokurátora
môžeme aj odmietnuť, resp. považovať za nedôvodné, neprijať a nechať preskúmať, avšak
pochybenie bývalého starostu je zjavné a bolo by to zbytočné. Preto navrhol, aby Obecné
zastupiteľstvo v Rokycanoch prijalo uznesenie v tomto znení:
A/ p r i j í m a
Upozornenie prokurátora č. Pd 101/21/7707-9 a Pd 29/21/7707-16 a zároveň:
1. V súlade s ustanovením §192 ods.2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva,
nastúpenie náhradníka oznámi na úradnej tabuli obce.
2. Odovzdá náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva,
podpísané starostom obce a následne
3. na zasadnutí OcZ náhradník za poslanca riadne zloží sľub v súlade s ustanovením §25
ods. 1. písm a) zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na ustanovenie §26 zákona
o obecnom zriadení.
Hlasovanie :
za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0

Uznesenie č. 6/6/2022
Zastupujúci starosta vyzval p. Mareka Husára, aby znova zložil sľub poslanca, podpísal
menovací dekrét a prevzal osvedčenie, aby sa tak zadosťučinilo prijatému protestu prokurátora
a bol správne menovaný do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rokycany.
9.Sľub poslanca Mareka Husára
P. Marek Husár zložil sľub poslanca v znení: „S ľ u b u j e m na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Následne podpísal menovací dekrét a prevzal
osvedčenie.
10.Rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2022
Ing. Milan Marchevský na margo tohto bodu programu vysvetlil, že sa stále objavujú
nové informácie týkajúce sa príjmov a výdavkov obce, momentálne týkajúce sa rozpočtu pre
Základnú školu Rokycany. Tieto boli zapracované v rámci tohto rozpočtového opatrenia, kedy
dochádza k navýšeniu sumy príjmov ZŠ a následne aj výdavkov ZŠ.
Tieto zmeny by nemali ovplyvniť výsledok hospodárenia obce, nakoľko sa jedná len
o presuny medzi 2 položkami v rámci ZŠ. Mesiace máj a jún sú výrazne odlišné, čo sa týka
prídelu podielových daní, nakoľko dochádza k výplate preplatkov na dani z príjmu a daňových
bonusov obyvateľstvu. To však neznamená, že by sa mal výrazne zmeniť prídel podielových
daní pre obecný rozpočet.
Uvedené rozpočtové opatrenie:

Úprava rozpočtu

OBCE ROKYCANY - jún 2022

Bežné príjmy

po úprave

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku

372 492

111

357 823

Podielové dane

121

Daň z nehnuteľností
daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň z bytov
Daňové príjmy - dane za špecifické služby

9 270
5 000
4 200
70
5 399

133 001
Za psa
133012
Užívania verejného priestranstvá
133 013
Za komunálne odpady a
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212 003
Z prenajatých budov, priestorov, objektov

399
5 000
1 350
1 350

Nedaňové
príjmy - admin.

12 810

popl. a iné
poplatky a
platby
221 004
222 003
223 001

Ostatné poplatky
Za porušenie predpisov
Poplatky a platby z náhodného predaja služieb

5 700

223 002
223 003
229 001

Pol. za jasle a MŠ
Stravné
Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd

250
500
6 000

360

Nedaňové
príjmy - úroky z
úverov a pod.ov
242
Úroky z vkladov
Iné nedaňové príjmy
292 008
Ovádzanie hazardných a iných hier
292 012
Dobropisy
Tuzemské
bežné granty a
transfery
312 001
312 001

65
65
60
60

341 701

Zo štátneho rozpočtu
TSP a TP II. Za rok 2021
asistenti MŠ NP PRIM
ZŠ
MOPS dotácia
iné dotácie

3 000
62 000
14 000
218 851
42 000
1 850

Bežné príjmy spolu:

728 478

Kapitálové príjmy
239 002
Z vratiek
322 001

Zo štátneho rozpočtu

0

Tuzemské kapitálové granty a transfery

0

Príjmové
finančné
operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
454 002
Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
513 002
Bankové úvery dlhodobé
514 002
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Príjmové finančné operácie

0

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové
príjmy
spolu
Úprava rozpočtu

728 478
0
0

728 478

Obce ROKYCANY
na rok 2022 - jún 2022

Bežné výdavky

01.1.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet po
úprave
170 020

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

3 000

01.1.2

Finančná a rozpočt. oblasť

1 610

Ochrana a bezpečnosť MOPS

42 942

0160 Všeobecné služby
0.3.6.0.
04.5.1 Cestná doprava

2 100

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

15 000

05.2.0.

Nakladanie s odpadovými vodami

15 400

06.2.0. Rozvoj obcí

3 000

06.4.0 Verejné osvetlenie

8 000

08.2.0.

Kultúrne lužby

1 700

08.1.0 Rekreácia, šport,
kultúra

1 650

08.3.0.

Vysielacie a vydavateľské
služby

08.4.0.

Náboženské a iné spoloč. služby

1 880

08.6.0.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

1 530

09.1.1.

Predškolské zariadenie

53 000

96001

Vedľajšie služby preprimárne

13 620

1070

TSP a TP II. Terénna práca

53 743

317

1020 Staroba

600

1040 Rodina a deti

175

111 637 014

Soc. pomoc

Bežné výdavky obec :

250
389 537

Výdavky ZŠ spolu

235 851

Bežné výdavky spolu

625 388

Kapitálové výdavky - nešpecifikované

0

Komunitné centrum

50 000

Muiltifunkčné ihrisko

24 000

Zelená minfraštruktúra

4 400

Kapitálové výdavky spolu:

78 400

Výdavkové finančné operácie
0111

821 005

Výdavkové finančné operácie spolu

Splátka úveru
dlhodobý

12 000
12 000

Výdaje rozpočtu spolu

637 388

Sumarizácia
Bežné výdavky obce

389 537

Bežné výdavka ZŠ

235 851

Bežné výdavky spolu

625 388

Kapitálové výdavky spolu

78 400

Výdavkové finančné operácie

12 000

Rozpočtové výdavky spolu

715 788

Bežné príjmy

728 478

Kapitálové príjmy

0

Príjmové finančné operácie

0

Rozpočtové príjmy spolu

728 478

Výsledok hospodárenia - prebytok

12 690

Hlasovanie :
za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 7/6/2022
11. Prejednanie zakúpenia „modulu cintorín“ - zameranie hrobových miest
Zástupca starostu uviedol, že bod bol prejednávaný už na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva s tým, že sa o ňom rozhodne neskôr. Hľadali sme v priestoroch
obecného úradu spomínané, v minulosti vypracované moduly, avšak bezvýsledne. Obecné
zastupiteľstvo sa rozhodlo preto spracovaný projekt od spoločnosti T-MAPY, s.r.o., IČO:
43995187 zakúpiť.
Hlasovanie :
za : 4 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár
proti: 1 - Róbert Šoltis
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 8/6/2022
12. Schválenie návrhu na organizačné zabezpečenie školského roku 2022/2023
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis predstavil návrh riaditeľky ZŠ p. Markovičovej,
týkajúci sa počtu žiakov a počtu tried v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou zmenou by malo
byť otvorenie 5. ročníka ZŠ, ktorý by navštevovalo 13 detí. Celkový počet detí by takto narástol
na 71. Ako podotkol Ing. Marián Dolinský, vzhľadom k tomu, že je možné prijať až 75 detí, je
toto číslo reálne a môžeme návrh schváliť.
Hlasovanie :

za : 5 - Ing. Marián Dolinský, Rastislav Jarkovský, Patrik Prusák, Marek Husár, Róbert
Šoltis
proti :
0
zdržal sa :
0
Uznesenie č. 9/6/2022
13.,14.,15. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis zhrnul finančnú situáciu obce. Za mesiac máj 2022
prišla na účet obce nízka suma – ako už bolo spomenuté, podielové dane sú v týchto mesiacoch
nižšie. Je preto teraz ťažšie uhrádzať všetky záväzky, nakoľko len na mzdy je potrebných cca
18 000,-- EUR. Taktiež bola uhradená pohľadávka firmy STAVKOMPT, s.r.o. v súlade
s uzavretou dohodou, kedy bola na účet právneho zástupcu firmy zaplatená dlžná suma vo
výške 20 000,-- EUR, ktorá bola konečnou sumou vyrovnania a zo strany firmy by už nemali
byť žiadne ďalšie požiadavky. Bolo im vrátené taktiež zádržné vo výške cca 12 000,-- EUR.
Zároveň naďalej pracujeme na uzavretí zmluvy na refundáciu nákladov pre projekt
MOPS III vo výške cca 40 000,-- EUR a taktiež na refundácii zostávajúcej časti nákladov pre
projekt MOPS II vo výške cca 17 000,-- EUR za posledné mesiace projektu. Bývalý starosta
obce prijal členov MOPS do pracovného pomeru ako údržbárov.
Taktiež boli spracované podklady pre refundáciu nákladov na povodne v roku 2021.
Náklady boli prácne vydokladované, spracovaná žiadosť o refundáciu zaslaná, no je potrebné
počkať na prerokovanie v NR SR a k refundácii by mohlo dôjsť zhruba koncom roka 2022.
Zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis uviedol, že veľkou položkou rozpočtu začína byť
pravidelný vývoz VKK z oboch rómskych osád, ktorý stojí obec mesačne zhruba 2 x 300,-EUR. Prítomní obyvatelia navrhujú rôzne riešenia, avšak ak sa chce obec vyhnúť značnému
znečisteniu najmä vodného toku Svinky, asi neexistuje iná možnosť, ako naďalej takto nákladne
vyvážať odpad vo VKK. V okolí kontajnerov je neustále neporiadok, na čo sa sťažovali aj
samotní rómski poslanci, avšak je potrebná v tejto chvíli aj ich spolupráca, pôsobenie na členov
ich komunity...
V rámci aktivačných prác sa upratuje aj v okolí kontajnerov, avšak vďaka
nedisciplinovanosti obyvateľov osád tento problém pretrváva.
Poslanec p. Marek Husár upozornil na problém so psami v rómskych osadách, sú
premnožené, bez majiteľov sa voľne pohybujú po osadách aj obci, ohrozujú obyvateľov
a taktiež zavýjaním a štekotom rušia nočný kľud. Navrhuje spísať zoznam majiteľov
a zasiahnuť v rámci ich prijímania na aktivačné práce, s čím však nesúhlasí zastupujúci starosta
p. Róbert Šoltis.
V súvislosti s nevyhnutnosťou potreby sanácie mosta v strede obce zastupujúci starosta
p. Róbert Šoltis uviedol, že je potrebné počkať na výzvu na zapojenie sa do takéhoto projektu,
nakoľko tak nákladnú vec cca vo výške 400 000,-- EUR obec finančne nezvládne. P. Rastislav
Jarkovský pripomenul, že bude potrebné opraviť aj oporný múr. Ing. Marián Dolinský
podotkol, že je potrebné preskúmať, či sú uvedené stavby majetkom obce.
K projektu výmeny verejného osvetlenia zastupujúci starosta p. Róbert Šoltis
pripomenul, že je v zmluve uvedená klauzula o tom, že pôvodné osvetlenie (ktoré je plne
funkčné a ušetrilo obci množstvo finančných prostriedkov) pri výmene VSE demontujú
a odvezú. Taktiež je potrebné vziať na vedomie dlhšiu dobu od nahlásenia poruchy do jej
odstránenia. Celkovo je zmluva pre nás nevýhodná, ich predajca tvrdil, že ceny budú
„zastropované“, čo tiež nie je pravdou, ceny sa budú dvíhať. Bývalý starosta nemal oprávnenie
zmluvu uzavrieť, avšak učinil tak a teraz doplatíme na jeho svojvôľu.
Ďalším z takýchto počinov je aj projekt materskej školy, ktorý podľa premerania
v teréne osadzuje stavbu priamo v koryte rieky, čo svedčí o tom, ako projektant pracoval

s údajmi a reálne si svoju prácu vôbec neoveril. Je však možné, podľa odporúčaní právnikov,
riešiť túto objednávku a s ňou súvisiace úhrady súdnou cestou.
16. Záver a ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončil 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Rokycany 06.06.2022

_____________________
Róbert Šoltis
zástupca starostu obce

Zapísala:

Mgr. Slavka Prusáková

Overovatelia: Marek Husár

Rastislav Jarkovský

_____________________

_____________________

_____________________

